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ويا جبل ما يهزك ريح!
عض  الكلب  إذا  نردد:  أن  على  الصحافة  قواميس  في  َدِرْبنا 

الرجل، فذلك ليس حدثا، وإن عض الرجل الكلب فذلك الحدث. 
ذاتنا  في  حساسة  نقطة  أكثر  من  تعضنا  والشروق  واآلن، 
الجماعية، وهي تلغ في دمنا الجماعي بما اقترفته من انحطاط 

هل َسَنُعضها؟
كال، ثم كال.. أبدا..

الحضاري  وعمقنا  تاريخنا،  يناسب  بما  إال  الحدث  نخلق  لن 
وانتماءنا املغاربي.

لنا أخالقنا التي ال يتصورونها، ولنا شرف القتال.. 
وإذا خضنا املعارك خضناها بفروسية، وأخالق رفيعة ونظرة 

إلى األفق البعيد.
فنحن  »الشروق«،  غسيل  مع  كله  الجزائري  الشعب  نرمي  لن 
ندرك الفرق بني شعب محجور عليه وأجبر على مغادرة الساحة 

السياسية في وطنه وتركها ألشباه الساسة...
لقد تآلفنا، مع صحافة، شاذة، تسيء إليه أوال، ثم تسيء إلينا 

ثم تسيء للحقيقة ولألخوة..
ففي كل بلدان العالم، هناك رؤساء تحرير ومدراء نشر إال في 
جوارنا، هناك جنراالت نشر، وضباط تحرير، وعندما يخسرون 
معركة، ال ُيْبدون أي شرف في أن يكونوا  خاسرين شرفاء ونزهاء، 

بل يعمدون إلى أساليب منحطة...
فعلوا ذلك ببالغات تحكي عن بطوالت االستشباحات املرضية

وعن قتلى وحروب داحس والصحراء، في بالغات البوليزاريو 
املنفصل عن الواقع، وما زالوا يواصلون الخسارة بال شرف…، 
والتهام  األحرار..  وتصفية  ملحاكمة  املحاكم  جعل  وقد  السيما 

بعضه، وفي كلتا الحالتني يفعل ذلك خوفا من فقدان السلطة.
لم يقدروا على التصرف كأناس أسوياء، وال كأشقاء، ففضلوا 
التصرف كأعداء، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يتحملوا مسؤولية 
ويدربون  يسلحون  قرن:  نصف  عمرها  والقضية  عداوتهم... 
ويمولون فلول االنفصال، ويدعون أنهم محايدين في حرب املبادئ 

السامية!
كرروا أن الذكاء هو التصرف بنذالة، وأن يتصرفوا بدون تحمل 

مسؤولية مشاعرهم العدوانية...
هم ال يستطيعون أن يكونوا أخالقيني، بل حتى في انحطاطهم 
ال يتحملون املسؤولية، وفضلوا في امليدان أن يقوموا بانتصارات 

تعويضية في بيانات تشبه وصفات طبية للمخبولني..
فضلوا التصرف كجبناء ..

اللحظات أن يأكلوا ثوما كثيرا  فقد اختاروا في لحظة ما من 
في  البطولة  استكمال  من  جزء  البالد  سب  أن  تعتبر  بأفواه 

قصاصات العداء..
أعماق  في  اآلسنة،  عقدهم  في  سوى  يوجد  ال  مغربا  ورسموا 
التعبير،  حرية  في  الدروس  إعطاء  وحاولوا  والبذاءة  الجهالة 
غير  لشعوب  والعقيدة…  والعروبة  اإلنسان  وحقوق  والكرامة 
شعبهم الذي يبحث عن علبة حليب وعن منبر سوي، وعن مكان 
تحت الشمس وال يجد أي شيء من ثرواته الغزيرة حيث يجب 

أن تكون..
أن  يمكن  التي  الطوطمية،  القبيلة  هم  يفهمون،  أنهم  يبدو  ال 

َتحكم بصالة الغائب، أن الدروس لن تأتي منهم..
للتاريخ  مرافقتك  تكون  أن  به  الشعور  يلزم  السيادة،  ورمز 

طويلة، وأن تكون وطنيتك أعلى من كتف جنرال ونياشني..
ال نرد لكي نعبر عن الغضب، فيكفي واحد منا ينوب عنا، وال 

نكتب لنعلم األخالقيات..
وكسر  يملكها  ال  ملن  األخالق  في  درسا  نعطي  ال  لكي  نكتب 
يستولون  شعبا،  هناك  ألن  نكتب  نحن  فيها،  القياس  تيرمومتر 
الذي  االنحطاط  أكثر من هذا  أن يتحرر  لنا، وعليه  عليه، شقيق 

يحسب عليه…...
إنهم ال يفهمون مقاطعة الصناديق وال مغادرة فبريكة الشرعيات 

العابرة...
السخرية من خالفات على كراس متحركة عوض  يفهمون  وال 

كراسي الرئاسة...
لهذا َنِحنُّ إلى عشب الجزائر األبي... حنيننا جزء من املستقبل 

الذي يجب أن نبنيه سويا..
محله  غير  في  رصيده  يستعمل  عندما  يغضب  الذي  الشعب 

وُتْضرب قيمه العالية، تلك التي جمعت دمنا في نهر واحد...
نحن نعرف بأن العنف، بأي شكل من األشكال، هو الفشل…

فهم لم يستطيعوا تفسير نجاح املغرب
فلم يغفروا ألنفسهم الفشل الخاص بهم!

ربما بالغنا في األمل بأن لجدلية الفشل القدرة على أن تعلمهم  
شيئا ما: كأن يعتذروا لشعبهم ولشعوب املغرب الكبير عن تعطيل 

الزمن اإليجابي، مقابل الهوس بدولة أكبر منهم..
ربما بالغنا في قدرة الفشل على تربيتهم وتمدنهم والرفع من 

قدرتهم على الواقعية..
الفشل في أن يعلمهم  لكن، ال بد من ذلك، فما زلنا نعول على 

االنسحاب من ميدان املعركة…..
ما الذي جنوه؟

ال شيء، ها نحن ما زلنا في مغرب، كامل األوصاف، وفي بالد 
لندخله  مصراعيه  على  التاريخ  فتح  ملك  يقوده  التكوين،  كاملة 

برؤوس مرفوعة…...

عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

اأبدا لن 
نع�ض 

الكلب…!

العربي رياض

التقنية  اللجنة  عقدته  اجتماعا  أن  علمنا 
املكلفة بتتبع عقدة التدبير املفوض بني شركة 
»ليدك« ومجلس مدينة البيضاء، يوم الجمعة 
مراجعة  موعد  تحديد  خالله  وتم  األخير، 
العقدة في شهر أبريل القادم، هذا االجتماع 
جاء عقب الفيضانات التي شهدتها العاصمة 
االقتصادية في اآلونة األخيرة وخلفت خسائر 
اللجنة  الساكنة.  لدى  كبيرا  استياء  أثارت 
التقنية املكلفة بتتبع عقدة التدبير تتكون من 
تدبير  مجال  في  متخصصة  وأطر  مهندسني 
في  لكن  السائل،  والتطهير  والكهرباء  املياه 
االجتماع الذي حدد فيه موعد مراجعة العقدة 
الداخلية  في  مسؤول  ظهرانيهم  بني  حضر 
املدينة من األغلبية  وأعضاء يمثلون مجلس 
شركة  أشغال  تتبع  لجنة  في  تمثيلية  ولهم 
له  املعارضة  من  إقصاء عضو  وتم  »ليدك«، 

تمثيلية مثلهم.
املثير للجدل في األمر أن مراجعة العقدة لم 
تتم منذ سنة 2009، إذ بحسب العقد الرابط 
بني املفوض واملفوض له فاملراجعة تكون في 
كل خمس سنوات، لكن استحال على املجلس 
املدة  هذه  طيلة  الواجب  بهذا  القيام  الحالي 
ما  أن  بمعنى  متعددة،  تقنية  مبررات  تحت 
باإلمكان  أنه  اتضح  سنوات   10 طيلة  تعذر 
عالمات  تفتح  وهنا  شهرين،  في  إجراؤه 
في  السابق  التباطؤ  حول  عريضة  استفهام 
في  االستثمارات  أن  فالواضح  املراجعة، 
لها،  مسطرا  كان  كما  تتم  لم  التحتية  البنى 
وهذا ما فضحته التساقطات املطرية األخيرة 
الشريف  موالي  بدرب  األرواح  أزهقت  التي 
حتى  عليه  وقفت  ما  وهذا  املحمدي،  بالحي 
الداخلية،  لوزارة  تابعة  للتفتيش  لجنة 
هذه  إنجاز  عدم  مسؤولية  يتحمل  فمن 
اتهامات  محط  كان  املوضوع  االستثمارات؟ 
لها،  املفوض  والشركة  العمدة  بني  متبادلة 

فهما معا يعلمان خفايا العقدة وما أنجز وما 
لم ينجز، لتخمد هذه االتهامات املشتعلة عقب 
اللجوء  ليتم  وجيزة،  فترة  بعد  الفيضانات 
املدبرون  املراجعة.  بصيغة  والخروج  للجنة 
الكارثة  أعقبت  التي  الفترة  طيلة  للمجلس 
التي  الطريقة  إلى  السبب  يرجعون  كانوا 
صيغت بها العقدة في سنة 1997، التساؤل 
اآلن أال يمكن أن تسقط مراجعة »الكوكوط« 
الحالية فيما سقطت فيه العقدة في السابق؟ 
التصفية  تتطلب  العقدة  مراجعة  أن  معلوم 
كفة  تميل  أن  يمكن  أال  الطرفني،  بني  املالية 
املراجعة بهذه الكيفية وهذه السرعة لصالح 
إذا أخذنا بعني االعتبار  له؟ خاصة  املفوض 
أن خزينة مجلس املدينة تتراقص عجزا ماليا 
على  بالذمة  ما  سداد  يكون  وبالتالي  كبيرا 
حساب فئات اجتماعية بيضاوية؟ يجب على 
فال  الحسبان،  في  األمر  هذا  أخذ  املسؤولني 
يجب أن تؤدي الفئات االجتماعية ما تسببت 

فيه مجالسها من أعطاب.

مبساهمة فعالة لباحثني 
مغاربة يف مرصد أوكاميدن  

اكت�شاف مجموعة 
خارجية قريبة تت�شابه 

كواكبها ب�شكل مذهل
في إطار بحث دولي مشترك تمكن فريق بحث 
القاضي  لجامعة  التابع  أوكايمدن  مرصد  من 
الفضاء  وكالة  من  بحث  وفريق  بمراكش 
األمريكية »ناسا« )NASA(  من التوصل إلى 
 1 - الكواكب السبعة ملجموعة  »ترابيست  أن 
سنة  اكتشفت  التي   -  )1-TARAPPIST(«
2017 - تتميز بكثافة متشابهة بشكل ملحوظ.

»ذا  دورية  البحث في  ونشرت نتائج 
بالنيتاري ساينس جورنال«

)The Planetary Science Journal( في 22 
يناير  املاضي.

ويقول زهير بن خلدون مدير مرصد أوكايمدن 
في حديث للجزيرة نت  املشارك في الدراسة - 
أن  يمكن  االكتشاف  »هذا  إن   - الهاتف  عبر 
يثير اهتمام الجمهور العام، ألنه يعطي فرصة 
لالقتراب من اإلجابة عن السؤال حول إمكانية 

وجود الحياة خارج املجموعة الشمسية«.

�شهر اأبريل موعد مراجعة العقدة مع »ليدك« بالبي�شاء

 المالكي: مناق�شة م�شاريع القوانين االنتخابية وتعميم 
التغطية االجتماعية، م�شتعدون لدورة ا�شتثنائية

االإعالميون في المغرب �شف مترا�ض في اإدانة ال�شلوك 
العدواني المخزي لقناة »ال�شروق« الجزائرية…
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عمر ال�شغرو�شني: المغرب في الطريق 
ال�شحيح رقميا، ولم نقدم لل�شين اأية 

معلومات �شخ�شية اأثناء التجارب ال�شريرية

4 ماليين م�شّنة وم�شّن �شمن رادار الحملة الوطنية للتلقيح �شد كوفيد 19
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خص بالذكر الالجئني فوق 
ترابها دون متييز من أي نوع…

هالل: الدول الداعمة 
للمجموعات الم�شلحة التي 

تجند االأطفال تتحمل 
م�شوؤولية جنائية دولية

 

أكد سفير املغرب لدى األمم املتحدة، عمر هالل، 
التي تحتضن وتسلح وتمول وتدرب  »الدول  أن 
املجموعات املسلحة، التي تجند األطفال، تتحمل 
هذه  تتحملها  التي  نفسها  الجنائية  املسؤولية 
أمام  للمساءلة  تخضع  أن  ويجب  املجموعات 

املجتمع الدولي«.
وأوضح هالل خالل اجتماع افتراضي، نظمته 
كندا ورواندا واألوروغواي وإدارة األمم املتحدة 
لألطفال  الكندي  داليير  ومعهد  السالم  لعمليات 
والسالم واألمن بمناسبة اليوم العاملي ملناهضة 
على  تقع  األولى  »املسؤولية  أن  األطفال،  تجنيد 
ال  األطفال،  جميع  لحماية  األعضاء  الدول  عاتق 
سيما أولئك الالجئني فوق ترابها دون تمييز من 

أي نوع«.
نشهد،  نزال  ال  »إننا  الصدد،  هذا  في  وقال، 
األطفال  لحقوق  خطيرة  انتهاكات  لألسف، 
من  العديد  في  ذلك  في  بما  عديدة،  سياقات  في 
مخيمات الالجئني، حيث تقوم مجموعات مسلحة 
بتجنيد األطفال وفصلهم عن عائالتهم في تجاهل 

تام لحقوقهم األساسية«.
فيه،  نتحدث  الذي  الوقت  »في  وأضاف هالل: 
املشاركة  إلى  العالم  في  األطفال  آالف  يضطر 
»األطفال  لكون  أسفه  عن  معربا  النزاعات«،  في 
فخ  في  وقعوا  أو  أجبروا  الذين  الضحايا، 
من  سلسلة  من  يعانون  املسلحة،  املجموعات 
حقوقهم  تمس(  )التي  والتجاوزات  االنتهاكات 
التعرض  عدم  في  والحق  الحياة  في  الحق  مثل 
التعذيب،  أشكال  من  ذلك  وغير  الجنسي  للعنف 

والحق في التعليم والحق في حرية الفكر«.

بطولة إفريقيا لكرة القدم ألقل من 20 سنة:

المنتخب الوطني يفتتح م�شاركته غدا الثالثاء بلقاء غامبيا

وزير ال�شحة: العودة اإلى الحياة الطبيعية 
في اأجل اأق�شاه �شهر يوليوز القادم

قال إن املغرب يسعى لتحقيق مناعة جماعية بتلقيح  30 مليون مغربي يف فترة ال تتجاوز 5 أشهر

مالل،  ببني  الجمعة  يوم  الطالب،  آيت  خالد  الصحة  وزير  أكد 
التلقيح الجارية حاليا في  أن املغرب يسعى إلى استكمال عملية 
5 أشهر القادمة، وذلك في أفق تأمني  3 إلى  فترة تتراوح ما بني 
مناعة جماعية، والعودة بالتالي إلى الحياة الطبيعة. وأوضح آيت 
حالة  في  أنه  لألنباء،  العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  في  الطالب، 
ووفقا  اآلن  إلى  التلقيح  عملية  بها  تجري  التي  الوتيرة  استمرار 

إلى  تحقيقه  إلى  نسعى  الذي  الهدف  فإن  لها،  املسطر  للبرنامج 
5 أشهر املقبلة،  إلى   3 »أال نتجاوز ما بني  حدود اآلن يتمثل في 
من   80 أي  مغربي،  مواطن  مليون   30 يناهز  ما  تلقيح  أجل  من 
الساكنة، وتحقيق مناعة جماعية، والحد بالتالي من اآلثار السلبية 

للفيروس والعودة إلى الحياة العادية والطبيعية«.
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يوم  املالكي،  الحبيب  النواب  مجلس  رئيس  قال 
الجمعة بالرباط، إن املجلس على استعداد تام لعقد 
دورة استثنائية لدراسة مشاريع القوانني التنظيمية 
وبتعميم  املقبلة  لالنتخابات  بالتحضير  املرتبطة 

التغطية االجتماعية.
عقدها  صحفية  ندوة  خالل  املالكي،  وأوضح 
بمناسبة اختتام الدورة التشريعية األولى من السنة 
لدراسة  دورة  لعقد  مستعد  املجلس  أن  الجارية، 
هذه النصوص التي صادق عليها املجلس الوزاري 

الخميس.
أن  النواب  مجلس  رئيس  أبرز  أخرى،  جهة  من 
ما ميز دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية، 
بكل  للمملكة  الترابية  الوحدة  قضية  مناقشة 
التطورات اإليجابية التي تم تحقيقها بفضل القيادة 

معتبرا  السادس،  محمد  امللك  لجاللة  املتبصرة 
الصحراء  بمغربية  األمريكية  اإلدارة  اعتراف  أن 
املوقف  يدعم مشروعية  لكونه  منعطفا حاسما  يعد 

املغربي.
بقضية  بحسبه،  تميزت،  الدورة  هذه  أن  كما 
مركزية ثانية نجح املغرب في ربح رهانها، وبصدد 
تحقيق مكاسب كبرى بشأنها، تتعلق بمواجهة وباء 
واالجتماعية  االقتصادية  وتداعياته  )كوفيد19-( 
قيمة  تبرز  أخرى،  مرة   " أنه  مسجال  والصحية، 

القيادة امللكية في مواجهة الوباء".
بأن  املالكي  ذكر  التشريعي،  املستوى  وعلى 
خمسة  على  للمصادقة  جلستني  خصص  املجلس 
تجاوب  "بإيجاب"  مسجال  قوانني،  مقترحات 
الحكومة مع هذه املبادرات، ومبرزا تطلع املؤسسة 

إلى مزيد من الحوار والنقاش والتوافق مع السلطة 
التنفيذية بشأن العدد الكبير من مقترحات القوانني 

املتراكمة املستعجلة والبالغ عددها 223.
خالل  صادق  النواب  مجلس  أن  املالكي  وتابع 
منها خمسة  تشريعيا،  نصا   40 على  أكتوبر  دورة 
جلسة   39 انعقاد  إلى  باإلضافة  قوانني،  مقترحات 

عمومية منها ثالث حول قضية الصحراء املغربية.
ولفت إلى أنه يمكن اعتبار الحصيلة "جد إيجابية" 
فيه  انعقدت  التي  الخاص  السياق  إلى  بالنظر 
الدورة، حيث تفاعل املجلس مع انتظارات املجتمع 
املغربي، مفيدا بأن اهتمامات النواب تمحورت حول 
الرقابية، والعمل  الترابية، واألعمال  الوحدة  قضية 
في واجهة الدبلوماسية البرملانية، فضال عن التفاعل 

مع سياق الجائحة رقابة وتشريعا.

 املالكي: مناق�سة م�ساريع القوانني االنتخابية وتعميم التغطية االجتماعية، م�ستعدون لدورة ا�ستثنائية  

وزير الصحة: العودة إلى الحياة الطبيعية في أجل أقصاه شهر يوليوز القادم 

خص بالذكر الالجئين فوق ترابها دون تمييز من أي نوع …

هالل: الدول الداعمة للمجموعات امل�سلحة التي جتند االأطفال تتحمل م�سوؤولية جنائية دولية

اإدراج درو�س بلغة االإ�سارة �سمن درو�س التعليم
»عن بعد« ابتداء من اليوم االثنني على قناة »العيون« 

تخليد الذكرى ال88 ملعركة بوكافر.. ا�ستح�سار ملحطة 
بارزة يف �سجل الكفاح الوطني دفاعا عن احلرية واال�ستقالل

املهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  أعلنت 
التربية  قطاع  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم 
االثنني،  يومه  من  ابتداء  ستشرع  أنها  الوطنية، 
وبشكل يومي، في بث دروس مصورة »بلغة اإلشارة 

»على القناة التلفزية »العيون«.
وأوضحت الوزارة، في بالغ السبت، أن هذه الدروس 
موجهة إلى تلميذات وتالميذ املستويني األول والثاني 
السمعية. اإلعاقة  ذوي  االبتدائي  التعليم  سلك   من 

الحصة  تخصيص  سيتم  أنه  ذاته  املصدر  وأبرز 

 00:9 الساعة  إلى   30:8 الساعة  من  الصباحية 
تخصص  أن  على  ابتدائي،  األول  للمستوى 
إلى   30:17 الساعة  من  املسائية  الحصة 
ابتدائي. الثاني  للمستوى   00:18  الساعة 

وستحدد املواد الدراسية الخاصة بهذين املستويني، 
يبرز البالغ، في شبكة بث الدروس املصورة للتعليم 
منتظمة،  وبصفة  عنها،  اإلعالن  يتم  التي  بعد«  »عن 
 ،www.men.gov.ma عبر البوابة الرسمية للوزارة
االجتماعي. التواصل  مواقع  على  صفحتها  وعبر 

إطار  في  ذاته،  املصدر  حسب  اإلجراء،  هذا  ويأتي 
أحكام  تنفيذ  مشاريع  حافظة  من   4 املشروع  تفعيل 
التربية  بمنظومة  املتعلق   51  -  17 اإلطار  القانون 
والتكوين والبحث العلمي، الخاص بتمكني األطفال في 
وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس، وكذا 
الدامجة  للتربية  الوطني  البرنامج  تنزيل  إطار  في 
انطالقته  إعطاء  تم  التي  إعاقة  وضعية  في  لألطفال 
للجهود  وتعزيزا   ،2019 يونيو   26 يوم  الرسمية 

املبذولة من أجل تحقيق تعليم دامج لهؤالء األطفال.

السبت،  املغربي،  الشعب  خلد 
التي  بوكافر  ملعركة  ال88  الذكرى 
ألحقت خاللها قبائل آيت عطا هزيمة 
الفرنسي  االستعمار  بقوات  قاسية 

للدفاع عن حرية وثوابت األمة.
جيش  شن   ،1933 فبراير   13 ففي 
مقاتلي  على  هجوم  أول  االستعمار 
تحتمي  كانت  التي  عطا  آيت  قبائل 

بجبال بوكافر.
املالحم  من  بوكافر  معركة  وتعد 
التي خلدها رجال ونساء كان غرضهم 
في  الكرامة  وعن  األرض  عن  الدفاع 
فرنسي  استعماري  جيش  مواجهة 
مدجج باألسلحة والعتاد، حيث قادها 
البطل املقاوم عسو وباسالم الذي نظم 
مقاومة قبائل آيت عطا بجبال صاغرو، 
وشكلت مرحلة هامة في كفاح الشعب 
أجل  من  العلوي  والعرش  املغربي 

االستقالل.
األكاديمي  أكد  السياق،  هذا  وفي 
»قوات  أن  دبوردو  هنري  الفرنسي 
االستعمار عجزت عن بلوغ هدفها ألن 
كانت  بل  فقط شرسة  تكن  لم  املقاومة 

منظمة بشكل كبير«.
االستعمار  قوات  أن  إلى  وأشار 
تكبدت خسائر هامة، قبل وقت قصير 
من أن تضطر إلى التراجع إلى الوراء 
بسبب قوة وشجاعة وعزيمة املقاومني، 

الثقيلة  األسلحة  استخدمت  أنها  رغم 
املقاومة،  مواقع  لقصف  والطيران 
عناصرها  عدد  يتجاوز  يكن  لم  التي 
عملت  عنيف،  قتال  وبعد  آالف.  ال5 
محاصرة  على  الفرنسية  القوات 
تواصلها  منع  وبالتالي  املقاومة، 
إجبارهم  دون  الخارجي  العالم  مع 
القائد  موت  وبعد  االستسالم.  على 
الفرنسي  الجيش  واصل  بورنازيل، 
قصف مسالك التزود بالوقود واملخابئ 

والتجمعات ونقاط التزود باملياه.
وعزمهم  املقاومني  استماتة  وأمام 
على مواجهة القوات الفرنسية بقيادة 
للقوات  العام  القائد  هوري  الجنرال 
أن  بعد  الحصار  اشتد  الفرنسية، 
أغلق االحتالل كل املمرات، غير أن ذلك 
وصالبة  عزيمة  إال  املقاومني  يزد  لم 
وثباتا على املقاومة، ثم أخذت الحرب 
فرضت  ما  سرعان  إذ  آخر،  مجرى 
القوات االستعمارية حصارا اقتصاديا 
املحروقة  األرض  سياسة  إلى  وعمدت 

لتجويع األهالي.
كان  فقد  املؤرخني،  وبحسب 
بوكافر،  معركة  في  حاسم  دور  للمرأة 
للمقاومة  كبيرا  دعما  قدمت  حيث 
 خصوصا في إعداد الطعام والذخيرة.

خسرت  القتال،  من  يوما   42 وبعد 
ضباطها  خيرة  الفرنسية  القوات 

وجنودها، على رأسهم القبطان »هنري 
وبلغ  بورنازيل،  دو  ديليسبيناس 
عسكري   3500 حوالي  قتالها  عدد 
ومئات  ضباط   10 حوالي  بينهم  من 
حصيلة  بلغت  بينما  املجندين،  من 
شهداء آيت عطا في هذه املعركة 1300 
شهيدا، وأكثر من 4000 مدني أغلبهم 

أطفال وشيوخ ونساء.
وإثر حصار دام 22 يوما، تسبب في 
األطفال والشيوخ،  وفيات في صفوف 
من  يحبط  أن  الوضع  لهذا  يكن  لم 
عزيمة املجاهدين وينال من صمودهم 
إلى أن قرر املستعمر الدخول في حوار 

مارس   24 في  الثائرة  القبائل  مع 
باب  وفتح  معها  هدنة  وعقد   ،1933
اتفاقية  على  التوقيع  قبل  املفاوضات، 

بني الطرفني.
فيها  سعى  املراحل  جميع  وخالل 
واصل  سيادته،  استعادة  إلى  املغرب 
البطولي  نضالهم  تنغير  إقليم  سكان 
ودفاعهم الباسل ضد قوات االستعمار، 
من أجل تحقيق إرادة الشعب والعرش 
خاصة مع عودة املغفور له امللك الراحل 
 1955 نونبر   16 في  الخامس  محمد 
إلى أرض الوطن وحصول اململكة على 

االستقالل.

عمر  املتحدة،  األمم  لدى  املغرب  سفير  أكد   
التي تحتضن وتسلح وتمول  »الدول  أن  هالل، 
وتدرب املجموعات املسلحة، التي تجند األطفال، 
تتحمل املسؤولية الجنائية نفسها التي تتحملها 
هذه املجموعات ويجب أن تخضع للمساءلة أمام 

املجتمع الدولي«.
وأوضح هالل خالل اجتماع افتراضي، نظمته 
كندا ورواندا واألوروغواي وإدارة األمم املتحدة 
الكندي لألطفال  لعمليات السالم ومعهد داليير 
والسالم واألمن بمناسبة اليوم العاملي ملناهضة 
تجنيد األطفال، أن »املسؤولية األولى تقع على 
الدول األعضاء لحماية جميع األطفال، ال  عاتق 
سيما أولئك الالجئني فوق ترابها دون تمييز من 

أي نوع«.
نشهد،  نزال  ال  »إننا  الصدد،  هذا  في  وقال، 
األطفال  لحقوق  خطيرة  انتهاكات  لألسف، 
العديد  في  ذلك  في  بما  عديدة،  سياقات  في 

مجموعات  تقوم  حيث  الالجئني،  مخيمات  من 
األطفال وفصلهم عن عائالتهم  بتجنيد  مسلحة 

في تجاهل تام لحقوقهم األساسية«.
وأضاف هالل: »في الوقت الذي نتحدث فيه، 
املشاركة  إلى  العالم  في  األطفال  آالف  يضطر 
»األطفال  لكون  النزاعات«، معربا عن أسفه  في 
فخ  في  وقعوا  أو  أجبروا  الذين  الضحايا، 
من  سلسلة  من  يعانون  املسلحة،  املجموعات 
حقوقهم  تمس(  )التي  والتجاوزات  االنتهاكات 
مثل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض 
للعنف الجنسي وغير ذلك من أشكال التعذيب، 

والحق في التعليم والحق في حرية الفكر«.
وفي السياق ذاته، أشار الدبلوماسي املغربي 
مساهمة  رئيسة  دولة  بصفتها  اململكة،  أن  إلى 
لألمم  التابعة  السالم  حفظ  عمليات  في  بقوات 
»أعطت دائما األولوية لرعاية األطفال  املتحدة، 
املشاركني  ذكر  الذي  هالل،  وأكد  وحمايتهم«. 

حفظ  بشأن  فانكوفر  مبادئ  تبنى  املغرب  بأن 
كجنود  األطفال  واستخدام  تجنيد  ومنع  السلم 
بعد وقت قصير من اجتماع فانكوفر الوزاري في 
دائما  الطفولة تشكل  »حماية  أن   ،2017 نونبر 
الزرق  القبعات  تتلقاه  الذي  التكوين  من  جزءا 
حفظ  عمليات  إطار  في  نشرها«  قبل  املغربية 

السالم التابعة لألمم املتحدة. 
الصدد،  هذا  في  املغربي،  الدبلوماسي  ولفت 
من  جزء  أيضا  »هي  الطفولة  حماية  أن  إلى 

التكوين خالل املهمة«.
»االهتمام  على  أيضا  الضوء  السفير  وسلط 
قوات  قدرة  لتطوير  إيالؤه  يتم  الذي  الخاص 
عن  السريع  الكشف  على  املغربية  السالم  حفظ 
املؤشرات التحذيرية لتجنيد واستخدام األطفال 
كجنود«، في البعثات التي تشارك فيها وااللتزام 

بحماية األطفال املعرضني للخطر.

قال اإن املغرب ي�سعى لتحقيق مناعة جماعية بتلقيح  30 مليون مغربي يف فرتة ال تتجاوز 5 اأ�سهر
أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، يوم الجمعة 
ببني مالل، أن املغرب يسعى إلى استكمال عملية 
التلقيح الجارية حاليا في فترة تتراوح ما بني 3 
إلى 5 أشهر القادمة، وذلك في أفق تأمني مناعة 
الطبيعة.  الحياة  إلى  بالتالي  والعودة  جماعية، 
وأوضح آيت الطالب، في تصريح لوكالة املغرب 
الوتيرة  استمرار  حالة  في  أنه   ، لألنباء  العربي 
ووفقا  اآلن  إلى  التلقيح  عملية  بها  تجري  التي 
نسعى  الذي  الهدف  فإن  لها،  املسطر  للبرنامج 
إلى تحقيقه إلى حدود اآلن يتمثل في "أال نتجاوز 
تلقيح  أجل  من  املقبلة،  أشهر   5 إلى   3 بني  ما 
من   80 أي  مغربي،  مواطن  مليون   30 يناهز  ما 
الساكنة، وتحقيق مناعة جماعية ، والحد بالتالي 

من اآلثار السلبية للفيروس والعودة إلى الحياة 
العادية والطبيعية".

وأبرز أن املغرب بفضل توجيهات جاللة امللك 
محمد السادس وحكمته املتبصرة استطاع، منذ 
كل  توفير  من  للتلقيح،  الوطنية  الحملة  إطالق 
والتنظيمية  والتقنية  اللوجستيكية  املستلزمات 
لهذه العملية ، واقتناء كميات جد مهمة من نوعني 
من لقاح كوفيد 19 ، الفتا إلى ان عملية التلقيح 
الحالة  مستوى  على  مالئمة  ظروف  "في  تجري 
الوبائية، وتحقق أهدافها "وفق البرنامج املحدد 

لها.
وذكر في هذا الصدد بأن عملية التلقيح شملت 
إلى حدود الساعة أزيد من مليون مواطن مغربي، 

تزامنا  تدريجيا،  الوتيرة  ترتفع  أن  املنتظر  ومن 
مع ارتفاع دفعات اللقاح املنتظرة، حيث من املقرر 
أن يشرع في تقديم الحقنة الثانية من اللقاح يوم 

الجمعة املقبل.
الفيروس  بأنواع  وعالقة  ثانية،  جهة  من 
األخرى، أوضح الوزير أن املغرب يواصل القيام 
من  محتملة  ساللة  ألي  الجينومية  باملراقبة 
بهذا  أسبوعيا  تقريرا  تقدم  مراكز  أربع  خالل 
من  حاالت  ثالث  دخول  مسجال  الخصوص، 
الفيروس البريطاني مؤخرا إلى املغرب عن طريق 
دخول  تسجل  لم  بينما  إيرالندا،  من  نقل  بواخر 
الجنوبية  الساللة  فيها  بما  أخرى،  ساللة  أية 

اإلفريقية للفيروس. وزير الصحة، خالد آيت الطالب

سفير المغرب لدى األمم المتحدة،  عمر هالل

بعد تهديده بالقتل من طرف البولي�ساريو 
خبري �سيا�سي اإ�سباين يلجاأ اإلى الق�ساء

 
تلقى بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، 
اإلسباني  السياسي  الخبير 
عن  املدافعة  بمواقفه  املعروف 
بالقتل  تهديدات  الصحراء،  مغربية 
االجتماعي  التواصل  شبكات  عبر 

أطلقها عنصران من البوليساريو .
الذي  ألتاميرانو  قام  وقد 
جراء  والهلع  الخوف  انتابه 
واإلجرامية  العدوانية  الطبيعة 
شكاية  بتقديم  املمارسات  لهذه 
التحقيق  قاضي  إلى  محاميه  عبر 
محامي  وأكد  مالقة.  بمحكمة 
هذه الوقائع هي في غاية  إغناسيو ألتاميرانو في شكايته أن " 
ضد  الخطورة  وبالغة  حقيقية  تهديدات  تشكل  ألنها  الخطورة 
أن مواقف  إلى  مشيرا   " بالقتل  املهدد  ألتاميرانو  السيد  موكلي 
السياسي اإلسباني بشأن قضية الصحراء  الخبير  وتصريحات 
من  العنصرين  هذين  فعل  ردة  وراء  تقف  من  هي  املغربية 
البوليساريو. وطالب دفاع الخبير السياسي اإلسباني بمحاكمة 
إغناسيو  وأكد  والتشهير.  بالقتل  التهديد  بتهمة  األفراد  هؤالء 
في   " أنه  لألنباء  العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  في  ألتاميرانو 
وبعد  املغرب  حققها  التي  الدبلوماسية  االنتصارات  مواجهة 
بخصوص  اململكة  موقف  ودعمت  عززت  التي  األخيرة  األحداث 
أقاليمها الجنوبية بدأت البوليساريو تستخدم العنف والتهديد 
في محاولة عبثية ويائسة لترويع األصوات التي تتحدث بصدق 

وتصدح بالحقيقة حول الوضع في الصحراء ".
محاكمة  ضرورة  على  اإلسباني  السياسي  الخبير  وشدد 
في  سواء  أطلقوها  التي  التهديدات  وهذه  األفعال  هذه  مرتكبي 

إسبانيا أو في أي مكان آخر. 
وقال إغناسيو ألتاميرانو " بصفتي مدافعا عن السالم العاملي 
أعربت عن موقفي من قضية الصحراء وقلتها مرارا وتكرارا إن 
البوليساريو هي ضالة ومنحرفة وال تمثل الصحراويني " مشيرا 
إلى أن "هذه التصريحات تزعج البوليساريو ومن يدعمها خاصة 

في إسبانيا كما أنها تفضح وتعري أكاذيبهم".
الذي  اليأس  وجلي  واضح  بشكل  التهديدات  هذه  وتعكس 
اإلجرامية  واألساليب  وقادتهم  البوليساريو  أتباع  على  يسيطر 
التي يستخدمها هؤالء املرتزقة الذين ينخرطون في أعمال جبانة 
وخارجة عن القانون من أجل صرف االنتباه عن فشل األطروحة 

االنفصالية.
الهجوم  هو  للجريمة  والنزوع  امليل  هذا  مظاهر  آخر  وكانت 
البشع على القنصلية املغربية في فالنسيا في نونبر املاضي وهو 
العمل الشنيع الذي أدانته كل من الحكومة اإلسبانية والحكومة 

املحلية لجهة فالنسيا وجميع القوى السياسية في إسبانيا.

 بعد تصويته باألغلبية على رفض 
أداء واجب الكراء للمقر األمني

اإدارة االأمن الوطني تفاجئ املجل�س اجلماعي ملدينة اأيت 
ملول وتقرر التكفل ماليا باملقر القدمي ملفو�سية االأمن 

n عبداللطيف الكامل

بأداء  ماليا  التفكل  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  قررت 
ملول،الكائن  أيت  ملدينة  السابق  املفوضية  ملقر  الكراء  واجبات 
بعدما صوت  مباشرة  وذلك  الفتح،  بحي  الثاني  الحسن  بشارع 
الكراء  واجبات  أداء  برفض  أعضائه  بأغلبية  الجماعي  املجلس 
فيه  الذي تعهدت  الوقت  الكراء،في  البناية وقرر فسخ عقد  لهذه 
املحلي  تدبيرالشأن  على  املتعاقبة  السابقة  الجماعية  املجالس 

بالتكفل بأداء واجبات الكراء.
وكان هدف تلك املجالس السابقة من هذا التعهد هو الحفاظ 
عانى  بعدما  املدينة  تعرفه  صارت  الذي  األمني  املكسب  على 
الجريمة وانتشارها واستفحالها  تزايد  السابق من  سكانها في 
بشكل مهول، ولذلك تكلفت املجالس الجماعية السابقة بواجبات 
الكراء لهذا املقرر األمني على أساس أن توفر إدارة األمن املوارد 
البشرية الكافية للقيام بالتغطية األمنية الالزمة ملدينة عرفت في 
السنوات األخيرة توسعا عمرانيا وصناعيا واقتصاديا و مجاليا 
الحضري  املجال  إلى  القروي  املجال  من  بعدما تحولت  وخاصة 
بداية من سنة 1992. ويأتي قرار املديرية العامة لألمن الوطني 
داخل  االتحادية  واملعارضة  املدني  واملجتمع  للسكان  استجابة 
الكراء  عقد  فسخ  رفض  هو  الجميع  مطلب  كان  حيث  املجلس 
البنيات التحتية األمنية وتقريب  واإلبقاء على هذا املقر لتعزيز 
األمن  استباب  على  ومساهمته  املواطنني  من  األمني  الجهاز 
وقضاء حاجات املواطنني اإلدارية من خالل تمكينهم من شواهد 
السكنى والبطائق الوطنية. كما يأتي استجابة ملطالب الساكنة 
البشرية  بالزيادة في الحصيص األمني من خالل توفير املوارد 
الكافية مع فتح مراكز أمنية إضافية بكافة األحياء الكبرى باملدينة 
األمل)أيت  الطاهر،حي  ،املزار،قصبة  أزرو،تمرسيط  حي  من  بكل 

أوجرار(،حي أيت توهمو،حي أركانة...
الجماعي  املجلس  داخل  االتحادية  املعارضة  وكانت  هذا 
ضد  وصوتت  القديم  األمني  للمقر  الكراء  عقد  فسخ  رفضت  قد 
ملا  نظرا  بإبقائه  وطالبت  فبراير2021،  دورة شهر  في  األغلبية، 
لألسف،  لكن  األمنية،  التحتية  البنيات  تعزيز  سياسة  تفرضه 
أصرت األغلبية املسيرة واملنتمية لحزب املصباح على فسخ العقد 
ضاربة بذلك بعرض الحائط كل مطالب السكان واملجتمع املدني 

وبمقترح املعارضة االتحادية داخل املجلس.
األولى  الحضرية  الدائرة  ساكنة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  هذا 
ما  تستنكر  املدني  املجتمع  جمعيات  ومعها  ملول  أيت  بمدينة 
أقدمت عليه أغلبية املجلس الجماعي ونددت بفسخ عقدة الكراء، 
باإلبقاء  للمطالبة  احتجاجية  وقفات  لتنظيم  استعدادها  معلنة 

على املقر القديم لحاجتها املاسة إلى األمن.

أعلنت عنه وزارة 
التجهيز والنقل

الرفع من الطاقة 
اال�ستيعابية ملركبات 

نقل امل�ستخدمني 
والنقل املدر�سي 

اإلى 75 %
n جالل كندالي

والنقل  التجهيز  وزارة  قررت  
الطاقة  من  واملاء، الرفع  واللوجستيك 
بالنسبة  بها  املسموح  االستيعابية 
ملركبات نقل املستخدمني والنقل املدرسي 

في حدود 75 باملائة.
للوزارة  بالغ  وفق  جاء  القرار  هذا 
بعد  االقتصادي  النشاط  استئناف  بعد 
بالبالد،  العام  الصحي  الحجر  فترة 
على  الطلب  ارتفاع  عنه  ترتب  والذي 
الجماعي لألشخاص، من  الطرقي  النقل 
الرفع  تقرر  الوزارة،  تقول  املنطق،  هذا 
بها  املسموح  االستيعابية  الطاقة  من 
بالنسبة ملركبات نقل املستخدمني والنقل 
به  معمول  هو  ما  غرار  على  املدرسي 
والنقل  املسافرين  نقل  قطاع  في  حاليا 
االستيعابية  الطاقة  لتصبح  السياحي، 

لهذه املركبات في حدود 75 باملائة .
التقيد  أهمية  على  الوزارة  وأكدت 
في  املتضمنة  واإلجراءات  بالتدابير 
دفتر التحمالت الخاص بالنقل الجماعي 
الجائحة، وذلك  لألشخاص في ظل هذه 
 «  19 »كوفيد  وباء  انتشار  من  للحد 
أن  على  السلبية،مشددة   وتداعياته 
املركزي  الصعيد  على  الوزارة  مصالح 
املواطنني  إشارة  رهن  تبقى  واملحلي 
التطبيق  ضمان  أجل  من  واملهنيني 
كما  التحمالت  دفتر  ملضامني  السليم 
تضع رهن إشارتهم خدمات مركز النداء 
أو  استفساراتهم  عن  لإلجابة   4646
لتقديم شكاياتهم بخصوص التجاوزات 

التي قد يرصدونها.



الخارجية  الشؤون  وزير  أجرى 
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
بوريطة،  ناصر  بالخارج،  املقيمني 
الخاص  املبعوث  مع  مباحثات 
إلى  املتحدة  لألمم  العام  لألمني 
ما  بحسب  كوبيش،  يان  ليبيا، 
أعلنت عنه البعثة األممية للدعم في 

هذا البلد، الجمعة.
أن  بيان،  في  البعثة،  وأوضحت 
إطار  في  تندرج  املحادثات  هذه 
سلسلة مشاورات يجريها، املبعوث 
كبار  مع  يومني،  منذ  األممي، 
واملنظمات  الدول  من  املسؤولني 
الشأن  حول  والدولية  اإلقليمية 

الليبي.
أن  ذاته،  املصدر  وأضاف 
البعثة  رئيس  أيضا  وهو  كوبيش، 
أجرى،  ليبيا،  في  للدعم  األممية 
في هذا اإلطار، اتصاالت مع وزراء 
منها،  الدول،  من  العديد  خارجية 
واململكة  أملانيا،  الخصوص،  على 
املتحدة، وروسيا، وتونس، ومصر، 
مثل  دولية،  بمنظمات  ومسؤولني 
واالتحاد  األطلسي،  شمال  حلف 
األوروبي، والجامعة العربية، وكذا 
واملمثلني  املبعوثني  من  عدد  مع 
املتحدة  األمم  لدى  الدائمني 

بنيويورك وجنيف.
وذكر بأن املسؤول األممي واصل 
الفرقاء  مع  التمهيدية  اتصاالته 
لتحقيق  بعملهم  مشيدا  الليبيني، 
السياسية  امللفات  في  التقدم 

واالقتصادية واألمنية.
الليبي  الوزراء  رئيس  وكان 
املنتخب، عبد الحميد محمد الدبيبة، 
عقب  املاضي،  الخميس  رحب،  قد 
بتأكيد  بوريطة،  مع  هاتفي  اتصال 
املصالحة  دعم  مواصلة  املغرب 

الوطنية بليبيا.

انتخب  الذي  الدبيبة،  وأعرب 
بسويسرا،  الجاري  فبراير   5 يوم 
في  الوزراء،  رئيس  منصب  لتولي 
موقع  على  حسابه  على  تغريدة 

بمكاملة  »سعادته  عن  »تويتر«، 
السيد بوريطة، ونقله تحيات امللك 

محمد السادس«.
السيد  ب«تأكيد  رحب  كما 

املغرب  دعم  استمرار  على  بوريطة 
يبقى  أن  على  وحرصه  لليبيا، 
بني  حوار  ألي  حاضنا  املغرب 
الليبيني، وداعما رئيسيا للمصالحة 

الوطنية«.
قد  املتحدة  األمم  منظمة  وكانت 
البناء«  بـ«الدور  مؤخرا،  أشادت، 
اندالع  منذ  ساهم  الذي  للمغرب 
املبذولة  الجهود  في  الليبية  األزمة 
سلمي  حل  إلى  التوصل  أجل  من 

للنزاع في ليبيا.
وأكد املتحدث باسم األمني العام 
دوجاريك،  ستيفان  املتحدة،  لألمم 
منذ  لعبت،  املغربية  »اململكة  أن 
بناء  دورا  الليبية،  األزمة  بداية 
املتحدة  األمم  جهود  في  وساهمت 
سلمي  لحل  التوصل  إلى  الرامية 

للنزاع الليبي«.
تصريح  في  دوجاريك،  وقال 
السياسي  »االتفاق  إن  للصحافة، 
في   2015 سنة  املوقع  الليبي 
التزام  على  يبرهن  الصخيرات 
لألزمة  حل  بإيجاد  الراسخ  املغرب 

الليبية إلى جانب األمم املتحدة«.
هذه  بأن  مقتنعون  »إننا  وتابع 
سيكون  األخيرة  املغربية  املبادرة 
األمم  تيسير  على  إيجابي  أثر  لها 
الذي  السياسي  للحوار  املتحدة 

يجريه ويقوده الليبيون«.
العام  األمني  إن  املتحدث  وقال 
لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريس، 
»يدعم كل املبادرات التي من شأنها 
السالم  جهود  وتكمل  تدفع  أن 
األزمة  حل  أجل  من  الجارية« 
الليبية، وذلك في إشارة إلى الحوار 
في  األحد  انطلق  الذي  الليبي 
الليبي  البرملان  وفدي  بني  بوزنيقة 

واملجلس األعلى للدولة«.
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هذه المحادثات تندرج 
في إطار سلسلة مشاورات 
يجريها، المبعوث األممي، 
منذ يومين، مع كبار 
المسؤولين من الدول 
والمنظمات اإلقليمية 
والدولية حول الشأن الليبي.

العتراف الأمريكي بمغربية 
ال�صحراء قرار حكيم جدا 

ي�صتحق دعما متوا�صال 
أكد املسؤول عن الشؤون السياسية داخل اللجنة اليهودية األمريكية 
على  املغرب  بسيادة  املتحدة  الواليات  اعتراف  أن  ايزاكسون  جيسون 
صحرائه »كان منتظرا منذ مدة، مشددا على أن هذا االعتراف قرار جد 

حكيم« و » يستحق دعما متواصال«.
االلكتروني  املوقع  على  مؤخرا  نشر  مقال  في  ايزاكسون  واعتبر 
ملجموعة الدفاع عن مصالح اليهود بأمريكا أن االعتراف بسيادة املغرب 
الكاملة على صحرائه واتفاقيات أبراهام يشكل »قطيعة جذرية مقارنة 
مع مناهج التفكير التقليدية« مشيرا إلى أن هذا التطور يمتد إلى اململكة 
املغربية، »أقدم حليف ألمريكا، الذي تمت معاكسته منذ أزيد من 60 سنة 

في جهوده السترجاع صحرائه«.
وبالسبة اليزاكسون »فإنه من مصلحة أمريكا دعم املطالب التاريخية 
للمغرب على صحرائه مع التأييد الكامل وحشد الدعم الدولي للمخطط 

املغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء تحت السيادة املغربية.
وكتب الخبير األمريكي »بعد مرور ثالثني سنة عن اعالن وقف اطالق 
النار والذي تم التفاوض بشأنه تحت اشراف األمم املتحدة بني املغرب 
بتنظيم  وعد  مع  الجزائر  قبل  من  املدعومني  البوليساريو  وانفصاليي 
استفتاء ، لم ير النور أبدا وأصبح غير واقعي أكثر فأكثر، ومع موقف 
تحت  بشأنها  متفاوض  تسوية  مستمر  بشكل  تعارض  التي  الجزائر 
حان  قد  الوقت  فإن  املغربية،  باملطالب  ،تعترف  املتحدة  األمم  اشراف 

للتكيف مع الواقع«.
ادارة  عهد  منذ  بدأ  قد  الصحراء  ملغربية  األمريكي  الدعم  بأن  وذكر 
للحفاظ  املتحدة  األمم  بعثة  دعم  في  االستمرار  دابليو بوش مع  جورج 

على السالم وآلية التفاوض لتسوية هذا النزاع االقليمي.
وأكد ايزاكسون في مقاله أن »احترام موقف في غاية األهمية بالنسبة 
لحليف، يعمل على تحقيق أكبر قدر من االستقرار واالزدهار في منطقة 

تشكل بوابة قارية، هو خيار ليس صعبا بالنسبة ألمريكا.
حول  اإلقليمي  النزاع  بتسوية  قويا  مغربا  أن  إلى  الكاتب  وخلص 
مضى  وقت  أي  من  أكثر  مصداقية  أكثر  شريكا   « سيكون  الصحراء، 
ومحاربة  اإلقليمي  باالستقرار  النهوض  في  املتحدة  للواليات  بالنسبة 

التطرف واالستجابة للمتطلبات البشرية«.

مصطفى اإلدريسي
للتعليم  الوطنية  النقابة  حملت 
كامل  الوصية  والوزارة  الحكومة 
التوتر  منسوب  ارتفاع  في  املسؤولية 
أن  له  كان  ما  والذي  التعليم،  قطاع  في 
تسلح  لو  السلبي  املسار  هذا  يتخذ 
املهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 
بالقدر  العلمي  العالي والبحث  والتعليم 
واستحضار  املسؤولية  من  املطلوب 
املرحلة  هذه  في  الوطنية  املصلحة 
العصيبة واملفصلية من تاريخ بالدنا، من 
اإلشكاالت  وطني حول  فتح حوار  خالل 

وتنفيذ  القطاع  في  املطروحة  األساسية 
مراسيم  السيما  السابقة  االلتزامات 
هيئة اإلدارة التربوية، وحاملي الشواهد 
في  يدرسون  الذين  واألساتذة  العليا، 
التوجيه  وهيئة  األصلي،  سلكهم  غير 
الحوار  مواصلة  عن  فضال  والتخطيط، 
في  املطلبي  امللف  قضايا  باقي  حول 

شموليته.
للتعليم  الوطنية  النقابة  ونددت 
الديمقراطية  الفيدرالية  في  العضو 
الجريدة  توصلت  بالغ  في  للشغل، 
الحريات  على  بالتضييق  منه،   بنسخة 
والتظاهر  التعبير  في  والحق  النقابية 
اعتماد  في  اإلمعان  خالل  من  السلمي 

املقاربة األمنية في مواجهة االحتجاجات 
بمختلف  التعليمية  للشغيلة  املشروعة 
االقتطاعات من أجور  فئاتها، واستمرار 
حق  وجه  بدون  واملضربني  املضربات 
اإلجراءات  إلى  إضافة  قانوني،  سند  أو 
املتناقضة مع مقتضيات املذكرة142/19 
التقييم  لعناصر  املحدد  الجزء  في 
والتنقيط، والهادفة إلى كبح ترقية الذين 

مارسوا حقهم الدستوري في اإلضراب.
حول  وطني  حوار  بفتح  وطالب 
اللجان  النتخابات  املؤطرة  القوانني 
بناء   2021 األعضاء  املتساوية  اإلدارية 
يونيو  استحقاقات  تجربة  تقييم  على 
ومعالجة  االختالالت  لتصحيح   2015

الخروقات التي شابتها دون التفريط في 
توطيد مقومات الديمقراطية الحقة.

الوطني  املكتب  ترحم  األخير  وفي 
للنقابة الوطنية للتعليم في اجتماعه عن 
بعد ،  على أرواح ضحايا فاجعة طنجة 
األطراف  متعدد  تواطؤ  على  تؤشر  التي 
عالقة  له  من  كل  بمحاسبة  وطالب 
املناسبة،  اإلجراءات  واتخاذ  بالحادثة 
وسن القوانني الكفيلة بمنع حدوث مآس 
وطالب  الوطن،  أرجاء  كل  في  مماثلة 
بفتح تحقيق مسؤول يحدد املسؤوليات، 
ينتج  تحقيقا  وليس  املحاسبة  وينتج 
غرار  على  الرفوف  في  يوضع  تقريرا 

تقارير فواجع سابقة.

النقابة الوطنية للتعليم تحمل الحكومة والوزارة الو�صية م�صوؤولية التوتر في القطاع

فدرالية رابطة حقوق الن�صاء 
تدعو اإلى اعتماد المنا�صفة 

في مختلف م�صتويات المنظومة 
النتخابية وعملياتها

العمودية  املناصفة  اعتماد  إلى  النساء  حقوق  رابطة  فدرالية  دعت 
وفي  وعملياتها،  االنتخابية  املنظومة  مستويات  مختلف  في  واألفقية 
والوظيفية  واالجتماعية  التشريعية  املؤسسات  كل  وأجهزة  هياكل 
مناقشة  سياق  في  وذلك  املتعددة،  والجمعوية  والنقابية  والحزبية 
تبني  ضرورة  على  بيان،  في  الفدرالية،  وأكدت  االنتخابية.  القوانني 
كنمط يضمن املناصفة في  الئحة مختلطة في الترشيحات )إمرأة رجل( 
إلى  الوصول  من  النساء  لتمكني  واضحة  تدابير  ووضع  الترشيحات؛ 

رئاسة الجماعات واملقاطعات والجهات.
كما أوصت بالتنصيص، بالنسبة لنمط االقتراع بالالئحة، على عدم 
جواز تضمني لوائح الترشيح برسم الدوائر االنتخابية املحلية اسمني 
كآلية، والثلث كنتيجة  املناصفة  إدراج  الجنس، مع  متتابعني من نفس 

إلزامية في الحد األدنى على االقل.
أما بالنسبة لنمط االقتراع الفردي، فدعت الفدرالية إلى اعتماد النظام 
في  العددية  املناصفة  بتفعيل  األحزاب  والتزام  رجل(،  )امرأة  الثنائي 
الترشيح في الجماعات املعنية بهذا االقتراع، مع احترام على األقل ثلث 

التمثيلية النسائية في تلك الجماعات.
جميع  ومكافحة  املناصفة  هيئة  إخراج  على  بالعمل  أيضا  وطالبت 
القانون  مراجعة  مع   « استعجالي  بشكل   « للوجود  التمييز  أشكال 
الصالحيات  من  وتمكينها  باريس،  مبادئ  وفق  لها  املحدث   79.14
واملوارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال 

املساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع االجتماعي.
وشددت في هذا اإلطار على ضرورة مالءمة القوانني التنظيمية مع 
املناصفة  مبدأ  على  الواضح  التنصيص  عبر  الدستورية  املقتضيات 
وإيجاد اآلليات التشريعية الالزمة لضمان الوصول إليها؛ وإعمال مبادئ 
سيمكن  مما  واملهنية،  والنقابية  الحزبية  التنظيمات  داخل  املناصفة 
والتشريعية  الجماعية  االنتخابات  في  املنصفة  املشاركة  من  النساء 
واملهنية، وبالتالي مضاعفة املشاركة السياسية الكمية والنوعية للنساء 

في املؤسسات املنتخبة وفي مراكز القرار.
التشريعية  اإلصالحات  مواصلة  أجل  من  مطالبها  جددت  كما 
الستكمال مالءمتها مع املعايير الدولية ومع الدستور املغربي وتكريس 

مبدأ املساواة بني الجنسني.
على الرغم من أن الدستور  من جهة أخرى، اعتبرت الفدرالية أنه » 
عزز مبدأ املناصفة من خالل الفصول 19 و164، باإلضافة إلى املصادقة 
يظل  التمييز،  أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة  هيئة  إحداث  قانون  على 
تحقيق مبدأ املناصفة بني النساء والرجال في مجال الولوج للمناصب 
حبيبة  بتعيني  ذاته،  السياق  في  مشيدة   ،« متعثرا  واملنتخبة  العليا 

لقاللش، مديرة عامة للمكتب الوطني للمطارات.

بوريطة يتباحث مع المبعوث الخا�ص
لالأمين العام لالأمم المتحدة اإلى ليبيا
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الإعالميون   يف   املغرب   �سف   مرتا�ص   يف   اإدانة   ال�سلوك  
 العدواين   املخزي   لقناة »  ال�سروق  « اجلزائرية … 

n بقلم: مصطفى 
المتوكل الساحلي 

في  املتحكمة  الطغمة  أزالم  بعض  به  يقوم  ما 
عقلها  كراكيز  خلف  واملتخفية  الجزائري  الشعب 
ألنه  والحفظ   التخزين  على  عنده  قدرة  ال  مشروخ 
بكل  والغباء  والكراهية  والحقد  بالتفاهات  مليء 
بينه وبني  ، لسانها الصلة   أنواعه وبكل تجلياته 
لغة وحضارة املغرب الذي يطلق اسمه في املشرق 
منذ األزل على  أغلب شمال إفريقيا سواء قصدوا 
تاريخها   يدرس  دولة  او  اليوم  املغربية  الدولة  به 
االدارسة   قرنا    15 ل  العالم  حكمها  بلدان  في كل 
العلويون،  ثم  والسعديون  واملرابطون  واملوحدون 
 .. األمازيغيون   التاريخ،  لبدايات  تمتد  ولقرون  
فأصبحت آثار الحضارة املغربية العلمية والثقافية 
هي  كما  أوروبا  جنوب  في  متجلية  والعمرانية 

ممتدة في شمال إفريقا ووسطها.
إننا نعرف  قطاع الطرق بأنواعهم وعصاباتهم 

االرحام  قطع  في  املتخصصون  فيهم  بما  جيدا 
يسعى  من  ومنهم   .. والصداقة  االخوة  وعالقات 
املؤدية  املشتركة  السبل  لقطع  وحماقات   بتهور 
خدمة  أجل  من  الشامل  والتعاون  والوحدة  للتقدم 
الثقافية  ومرجعياتها  بتنوعها  الشعوب  مصالح 
التخلف  اتحاد يقطع مع  والقبلية والعائلية وبناء 

واالستبداد والقمع ...
أي  تخصص  أن  التمثيل  عوالم  في  واملعلوم 
والسلوك  والعبث  بالقبح  تتصف  لشخصية  ممثل 
االجرامي تجعل املخرجني يختارونها  له باستمرار  
،  فيصبح في نظر العامة واألطفال مجرما حقيقيا ، 
والغريب في حالة من هم بالجوار هو تماهيهم مع 
لسان اليظهر  أي  يتخفى خلفه  الذي  الكركوز  لعبة 
لزوما  يجب  ما  له  يكتب  والذي  ومحركه  صاحبه 
وقلة  والسفاهة  والبالدة  بالخبث  مشحونا  قوله 
تكشف  هناك  الحكام  طبقة  أن  واألغرب   ، املروءة 
مع  تتعامل  أنها  على  تلك  وسلوكاتها  نواياها  عن 
وتعطيل  تحقيره  في  فتبالغ  األرض   تلك  شعب 
مصالحه  لتوجيه اهتماماته لتفاهات وعداوات بدل 
طرح سؤال وطني عن نصيب الشعب من الثروات 
الهائلة التي تستخرج من تحت األرض وال أثر لها 
ثكنة  إلى  وطنهم  حولوا  إنهم  يسكنها،،  من  على 
تطبق  عقود   منذ  معلومة  طغمة  تحكمه  عسكرية 
قبضتها على أنفاس السكان وتضيق على حرياتهم 

وتسلبهم حقوقهم وتتطاول على كرامتهم  .. 
إن املهام األولى لكل شعوب العالم الديموقراطي 
التعدد  بتنظيم  بنفسه  نفسه  الشعب  يحكم  أن 
واملؤسسات  الحكم  على  والتداول  واالختالف 
التشريعية والتنفيذية و... حيث الجيش وضباطه 
للمهام  يتفرغون  ثكناتهم   في  رتبهم  بمختلف 
التدبير  عن  بعيدا  عامليا   عليها  املتعارف  الوطنية 
واالقتصادي  والثقافي  والحقوقي  السياسي 
التي  الدول  فتسمى  الشعب،  ألمور  واالجتماعي 
ديكتاتورية  بأنها  غطاء  أي  تحت  العسكر  يحكمها 
تتخفى وتبحث عن شرعية وهمية بتوظيف ثروات 
الريعي  املصالحي  املال  الرأس  لخدمة  الشعب 

أحيانا  وينافق  يصمت  الذي  والداخلي  الخارجي 
ان  مخافة  عليه  ماهو  على  الحال  بقاء  أجل  من 
العلمي  التقدم  لتحقيق  الوطنية  الثروات  توظف 

واالقتصادي واالجتماعي واملعرفي ..
بسياسة  يشتغلون  أنهم  هؤالء  فمشكلة  ولهذا 
الكراكيز داخليا وخارجيا فاستطاب لهم »التكركيز«، 
وتغافلوا عمدا باستقصادهم الخبيث  لوطن وشعب 
بكل  إلى مواطنيه ومواطناته  ملكه  أفراده من  بكل 
إلى  املتوسط  األبيض  البحر  من   الوطن  ربوع 
موريتانيا ومن املحيط األطلسي إلى حيث يوجد كل 
املغاربة بمن فيهم من يقطن طوعا أو كرها بتراب 
الذي  الجزائري  الشعب  الحقيقيني  أشقائنا  دولة 
الوطني  والجهاد  التاريخ  معه  ونتقاسم  نتشارك 
وقبل ذلك النسب واملصاهرة والتداخل الترابي الذي 
الجنوب   إلى  الشمال  من  وطننا  شرق  قبائل  جعل 
املالك التاريخيني  لألراضي يقطنون هنا وأراضيهم 
وممتلكاتهم هناك، إن دولتنا وضعت لنفسها منهجا 
التاريخ  عبر  ومحترمة  مهابة  جعلتها  وسياسة 
تماسك  أمام  اإلمبراطوريات  كل  انكسرت  حيث 
إخضاع  في  العثمانية  الجيوش  فعجزت  الشعب 
للخالفة  بتملكها  تتعلل  أنها  رغم  لنفوذها  املغرب 
من الشرق األوسط حتى أغلب شمال إفريقيا،  كما 
لم يستتب األمر لالستعمارين الفرنسي واإلسباني 
بسبب  إطالقا   األمر  لهم   استقر  وما  باملغرب 
 1912 سنة  الجنوب  من  ثورة  عظيمة  مقاومات 
ربه  مربيه  املغربية  صحرائنا  من  أبطال  بزعامة 
وأهل سوس  باعمران  أيت  وقبائل  الهيبة   واحمد 
حيث زحفت جيوشهم حتى استقروا بمراكش .. ثم 
الخطابي  الكريم  عبد  املجاهد  بزعامة  الريف  ثورة 
وثورات وانتفاضات أخرى مجيدة في شرق املغرب 
الحركة  وقامت  ووسطه،  وشماله  وجنوبه  وغربه 
الوطنية  وحركة املقاومة وجيش التحرير املغربي 
بمواجة االستعمار باملدن والبوادي إلى أن اضطروا 
ملغادرة املغرب  ثم استقالله ، وهنا لن نؤكد على أن 
الوطنيني واملجاهدين بالجزائر وجدوا ملك املغرب 
والشعب  الثاني  الحسن  وامللك  الخامس  محمد 

والحركة الوطنية واملقاومة  معهم باملال والسالح 
وتخصيص أراضي القامة ثكنات واعمال وعمليات 
 ، الستقاللهم  الجهاد  لدعم  ميدانية   مشتركة  
وحماية زعمائهم من بطش االستعماريني ونظامهم  
في ما بعد، حيث أصبح أغلبهم بعد الحقا  قياديني 
بدولة الجزائر منهم الرئيس الراحل بوضياف و...

بوطننا  وأهدافنا  وغاياتنا  األساسي  رهاننا  إن 
من  الرفع  ونطالب   نسعى  يجعلنا  املغرب  املجيد 
منهجية  وفق  والعمل  الشاملة،  التنمية  وتيرة 
املرحلي  التخطيط  مجاالىت  في  مستدامة  عقالنية 
الديموقراطية  وتقوية  لتطوير  املدى  والبعيد 
والحقوق والحريات ببالدنا، والنهوض باألوضاع 
االقتصادية واالجتماعية، وبناء دولة مجتمع املعرفة 
بالتوظيف    ،21 القرن  في   واملساهمة  املسايرة 
الشامل واألمثل للثروة البشرية املعطاءة بطاقاتها 

املختلفة ..
التي يقف وراءها  التفاهات  لن ننخرط في  إننا 
كراكيز كانوا بقنوات تلفزية أو بثكنة الحكم عندهم 
الشؤون  نكون متدخلني في  أو من خارجهما، ولن 
الداخلية لشعب نحبه ويحبنا ويتمنى معنا أن نبني 
املغرب والجزائر وموريتانيا  وطنا مغاربيا كبيرا : 

وتونس وليبيا لنصبح قوة جهوية وعاملية ...
إننا في وطننا العظيم املتعقل والحكيم ملتزمون 
أخالقيا بأن نكون الدولة القوية بعدالتها وبالتحمل 
الصادق ملسؤوليات األمانة وبناء االستقرار بشمال 
رابح  بمنهجية  املشترك  التعاون  واعتماد  إفريقيا 
وشرقا  جنوبا   وبإفريقيا  الجميع شماال  مع  رابح 
وغربا، إننا نقول لهؤالء هناك بأنهم واهمون بظنهم  
أن املغرب سينجر وراء سخافات سياسات الكراكيز 

وكراكيز السياسة ...
وبركاته  هلل  ورحمة  طريقنا  والتنمية  والسالم 

تحفنا ...

)*( غينيول دمية يحركها شخص ..
َكُة يحركها  َمى ُمَتَحِرّ )*( كراكيز جمع كركوز:  ُدّ
أشخاص لتسلية  أطفال ..

اليجادلني أحد في ما يجري حاليا 
من  ملقدساتنا  خطيرة  تجاوزات  من 
الجزائري،  العسكري  النظام  طرف 
املس  الشاغل  شغله  أصبح  الذي 
من  النيل  ومحاولة  الوطن  بمقدسات 
طريق  عن  األولى،  وقضيتهم  املغاربة 
املساس  وصلت  وقحة  إعالمية  حملة 
يعتبر  والذي  البالد،  في  سلطة  بأعلى 
ضامن االستقرار في البالد.املغرب ومن 
،استعمل  امللك  جاللة  سفينته  يقود 
الحكمة احتراما ملا يجمعنا مع الشعب 
وحدة  على  يعتد  ولم  الجزائري، 
ملوك  حرص  بل   ، الجزائر  أراضي 
دعم  على  الخامس  محمد  منذ  املغرب 
الثورة الجزائرية واحتضن قادة جبهة 
وجبال  وجدة  في  الجزائري  التحرير 
بني يسناسن.واعترافا ملاقدمه املغفور 
لهذا  وتكريما  الخامس  محمد  له 
بوحدة  يؤمن  كان  الذي  العربي  القائد 

املغرب العربي قام قادة جبهة التحرير 
بإطالق اسم جاللته على أحد الشوارع 

الرئيسية في العاصمة الجزائرية.
اآلونة  في  تأججت  التي  الشرسة   
تستوجب  البالد   رموز  ضد  األخيرة 
موقفا صارما واليمكن أن نلتزم الصمت 
كبرها  شعبي  مثل  في  ونقول  حولها، 
ملرحلة  وصلنا  أننا  أعتقد  تصغار، 
العالقة  استمرار  في  خير  وال  العودة 
يسعى  الذي  املستبد  النظام  هذا  مع 
بشتى الطرق لنسف كل ما بنيناه من 
لم  .املغرب  العربي  املغرب  وحدة  أجل 
ولن  ولم  الجزائر  أراضي  على  يعتد 
يستهدف زعزعة استقرارها ولم يتدخل 
إفشال  في  أبدا  ولم يسع  في شؤونها 
أي عالقة تجمع الجزائر بدول إفريقية، 
يحاول  الذي  العسكر  نظام  بعكس 
املغرب  استقرار  زعزعة  الوسائل  بكل 
ونظامها  الجزائر  وحدته،  وتفتيت 

حرب  فتيل  بإشعال  تهدد  العسكري 
مع املغرب إللهاء شعبها وشغل الرأي 

العام الجزائري بأمور ال تعنيه. 
ماذا فعل املغرب للجزائر حتى تجند 
للمس  الواجهات  جميع  على  إعالمها 
عندما  املغرب؟أستغرب  بمقدسات 
الرأي  على  االفتراء  اإلعالم  يحاول 
العديد  في  والعربي  الجزائري  العام 
من القضايا  حتى في املجال الرياضي 
الجامعة  رئيس  على  يتحاملون  عندما 
لعضوية  املرشح  القدم  لكرة  املغربية 
بأن  يصرحون  عندما  أتفاجأ  الفيفا، 
املغرب استعان بالرئيس الفرنسي لكي 
كان  الذي  هو  وأنه  املقعد  بهذا  يفوز  
االتحادية  رئيس  ترشيح  رفض  وراء 
عندما  بالصدمة  أصاب  الجزائرية، 
املغاربة  باب  حول  تقريرا  ينشرون 
في القدس ويقولون إنه إرث حضاري 
تطالب  أن  يجب  والجزائر  جزائري 

جزائريا  حقيقة  كان  وإن  باسترجاعه، 
ملاذا لم يسم بباب الجزائريني، اإلعالم 
وبالحماقة  بالسعار  أصيب  الجزائري 
الذي  امللك   جاللة  يستهدف  عندما 
يعتبره املغاربة موحد الوطن ورمزا من 
الرموز الذي ال يمكن مطلقا املس به.لقد 

نفد صبر املغاربة. 
هذه  مثل  عن  السكوت  واليمكن 
لحد  املغرب  استعمل  لقد  التجاوزات. 
تدبير  في  والتبصر  الحكمة  الساعة 
الطرف  ولكن  التجاوزات..  هذه  مثل 
بانتهاك  االستمرار  على  مصر  اآلخر 
عرى الصداقة التي تجمعنا مع الشعب 
شعرة  لقطع  األوان  آن  الجزائري، 
معاوية وقطع كل عالقة مع هذا النظام 
املستبد الذي يستهدف املغرب ووحدته 
الترابية ومقدساته، آن األوان لقطع كل 
النظام  فال خير يرجى  عالقة مع هذا 

من الطغمة العسكرية الحاكمة.

n عبد السالم المساوي 

العسكري  اإلعالم  وسائل  تكون  أن  نقبل  قد 
تطليقها  نقبل  وقد  جيوبها،  املؤلفة  من  الجزائري 
النظام  خدمة  مقابل  واملستقلة  النزيهة  للصحافة 
نقبل  ...وقد  وامالءات  إغراءات  ومقابل  العسكري، 
مقاالتها  وتسخير  املهنية  لشروط  اغتصابها 
للهجوم الشرس والوقح على املغرب وثوابته؛ فقد 
الحظنا كثيرا تحامال إعالميا جزائريا غير مبرر، بل 
إننا نسخر من بعض املقاالت التي بذل أصحابها 
في  جاهزة  خالصات  تبرير  في  كبيرا  مجهودا 
 " قناة  جسدتها  األخالقية  النذالة  وقمة  أذهانهم، 

الشروق " الجزائرية....
قد نقبل الكثير من الخبث الذي تضمنته حمالت 
اإلعالم العسكري الجزائري، ألننا نعلم، وأصحابها 

املغرب  على  الحقد  دوافع  يعلمون  ومسخروهم، 
وخلفيات العداء ...

وباألمس  وغدا،  االن  اطالقا،  نقبل  لن  ولكن، 
القريب والبعيد، لن نقبل ان تمس مقدسات اململكة 
التفاهات  واملغالطات،  األضاليل  بنشر  املغربية 

واألكاذيب ....
عرش  السادس؛  محمد  امللك  يمس  أن  نقبل  لن 
سياق  في  الشعب  قلوب  داخل  يتربع  متحرك 
لنظام  امللك  جاللة  وضعه  الذي  الجديد  التعريف 

امللكية " البيعة املتبادلة بني العرش والشعب "...
هناك اجماع وطني ، يوحد املغاربة حول ثوابت 
األمة ومقدساتها، والخيارات الكبرى للبالد، وأولها 
القرب  تعتمد  التي  واملواطنة،  الوطنية  "امللكية 
وتعمل  وتطلعاته،  انشغاالته  وتتبنى  املواطن،  من 
مواصلة  مواصلة  وثانيها،  معها"،  التجاوب  على 
وثبات.  بعزم  والتنموي  الديموقراطي  الخيار 
هلل  يعلم  املواطنة"  امللكية  عن  امللك  جاللة  يقول 
انني أتألم شخصيا، ما دامت فئة من املغاربة، ولو 
أصبحت واحدا في املائة، تعيش في ظروف صعبة 
خاصة  أهمية  أعطينا  لذلك  الحاجة.  او  الفقر  من 
بالسياسات  وللنهوض  البشرية،  التنمية  لبرامج 
امللحة  االنشغاالت  مع  والتجاوب  االجتماعية، 

للمغاربة ".
على املتتبع للوضع املغربي، خصوصا األجانب 
املغرب جيدا ويسارعون  تاريخ  على  املطلعني  غير 
الى انتقاد امللكية والنظام، أن يعلموا أن امللكية في 
التاريخ.  دروس  وأخذ  تجارب  عرف  نظام  املغرب 
 "multiséculaire" القرون  متعددة  فامللكية 
 "antagonistes" مناوئة  حركات  مع  تعايشت 
وتطورها،  نشأتها  تاريخ  عبر  صديقة  وأخرى 
تفاعلت مع الزوايا واحتجاجاتها، تعاملت مع بالد 
السيبة وبالد املخزن، تجنبت الصدامات الخارجية 

والدولية وتفادت القوى الدولية واالقليمية ....
االستعمار  عاشت  املغرب  في  امللكية  ان 
مختلف  مع  تفاعلت  األجنبي،  والحجر  االوروبي 
االجتماعية  واألفكار  السياسية  االيديولوجيات 
دينية  ومذاهب  وتشيع  تصوف  من  االنسانية 
االيديولوجيات  مع  تجاذبت  كثيرة،  وسياسية 
اليمينية واليسارية وعاشت على وقع الصراع بني 
الحرب  زمن  الرأسمالي  والغرب  الشيوعي  الشرق 
وأفكار  حركات  مع  التعامل  على  تمرست  الباردة، 
ومفصلية،  مهمة  تاريخية  محطات  في  االنفصال، 
الباطن  عقلها  وشكلت  امللكية،  قوت  محطات  كلها 
بمثابة خزان لألعراف والتقاليد في تدبير العقليات 

واألزمات ....
إن امللكية تمثل النظام الوحيد الذي جمع ووحد 
املغاربة حول مشروع وطني لبناء الدولة من منطق 
مغربي خالص، في غياب أي تصورات أو مشاريع 
فهي  للبناء.  حقيقية  غيرها  أو  يسارية  أو  يمينية 
بني  توفق  ان  استطاعت  التي  الوحيدة،  املؤسسة 
التاريخ والحاضر من أجل املستقبل، بدون حسابات 
شخصية او سياسوية، وإال كان مصيرها كعدد من 
األنظمة في فضائنا العربي والثقافي والجغرافي: 

االندثار والتفكك والتطاحن الدموي ....
أتقنت  التي  الوحيدة  املؤسسة  هي  امللكية  ان 
والخارجية،  الداخلية  التناقضات  تدبير  فنون 
وخلقت توازنا الستمرار الدولة واملجتمع . فامللكية 
كما  تنفيذية  وليست  تدبيرية  ملكية  هي  املغربية 
يقول البعض، ذلك ان امللك يضع التصورات الكبرى 
ويرسم الخطوط العريضة ليس فقط لتدبير مرافق 
السياسية واالجتماعية وانما  الدولة ومؤسساتها 
أيضا يحدد هوامش التفاعل مع املجتمع ومختلف 

األفكار الرائجة فيه ....
اإلعالم  التي تشنها وسائل  الهجوم  ان حمالت 

في  قصور  وجود  عن  تنم  الجزائري  العسكري 
من  للمغرب   السياسي  النظام  طبيعة  استيعاب 
تجعل الواقفني  عقدة "  جهة ، ومن جهة ثانية ب " 
وراء هذه الحمالت االعالمية يتحركون كلما عززت 
واتخذت  اإلفريقية  القارة  داخل  موقعها  الرباط 
مواقف دبلوماسية مستقلة تجاه عدد من القضايا 

الدولية كما هو الحال بالنسبة لليبيا واليمن ...
فكلما حقق املغرب وملك املغرب بجهده الخاص 
في  خصوصا  الدولية  شراكاته  ملجال  توسيعا 
إفريقيا، وكلما حافظ على استقرار قراره السياسي 
في العالقات الدولية بدون اندفاع مصلحي ضيق، 
ومغربية  الترابية  وحدته  املغرب  حصن  وكلما 
وكلما  العالم،  في  دولة  أعظم  باعتراف  صحرائه 
كما  متصارعة  جبهات  إلى  االنحياز  املغرب  رفض 
حدث في ليبيا واليمن مثال، نجد أصواتا إعالمية 
تدع كل املنجزات جانبا وكل املكتسبات التي حققها 
خالل  من  ورموزه  املغرب  وتهاجم  كدولة،  املغرب 
إثارة مسائل خاصة أو شخصية ال عالقة بجوهر 

التحليل والنقد املوضوعي...
على وسائل اإلعالم العسكري الجزائري املعادية 
للمغرب واملسيئة لثوابته ومقدساته ظلما وبهتانا، 
الجزائر،  واقع  أرض  األرض،  إلى  تنزل  أن  عليها 
ان تنزل بمهنية وموضوعية واستقاللية؛ ان تهتم 
عددا  تحصى  ال  وهي  الجزائر،  بمشاكل  نقديا 
وخطورة.... على وسائل اإلعالم هذه أن تركز على 
مشاكل بالدها، املغرب بقيادة محمد السادس  يشق 
طريقه نحو املستقبل، وهو طريق ملكي ...يشتغل، 
هناك  تكون  وعندما   ... الكبرى  األوراش  يفتح 
اختالالت فهو أول من ينبه إليها وعليها وال ينتظر 
وسائل اإلعالم العسكري الجزائري...امللك يشخص 
ويقترح الحلول والبدائل في إطار "البيعة املتبادلة 

بني العرش والشعب".

كراكيز ال�سيا�سة و�سيا�سة الكراكيز )*( والغينيولت )*(  .. باجلزائر؟ 

مل يعد هناك ما يجمعنا مع نظام جزائري ي�ستهدف املقد�سات الوطنية

رفعة حممد ال�ساد�ص وخ�سة الإعالم الع�سكري اجلزائري

حني تغرب ال�سروق فت�سبح زاوية مائلة نحو البذاءة

n جواد الخني )*(

هكذا أطلت علينا كمهرج فاشل فانقلب السحر 
تفاهات  لترويج  ُمَسّخرة  قناة  الساحر.  على 
والتمييز  والحقد  الكراهية  أثداء  من  رضعتها 

ومراكمة  الفشل. 

فسقطت  أخالقيات  للصحافة  أن   تناست 
األدبية  القواعد  لكل  انتهاك  مستنقع  في 
قناة  أبدت  مسبوق  غير  انفالت  في  و  واملهنية 
تطاولت  حيث  بذاءتها  »الشروق« الجزائرية 
الكرطونية  برامجها  أحد  في  ووقح  فج  بشكل 
التافهة على شخص امللك محمد السادس والشعب 

املغربي كافة. 
الجزائري،  اإلعالم  في  هيجان  و  سعار  حالة 
في  املغرب  قدرة  سببها  األخالقية  القيم  انهيار 
الحدودي مع موريتانيا  تحرير معبر »الݣرݣرات« 
بعد  تسعيرها  وزاد  البوليساريو،  جبهة  وطرد   ،
بمغربية  األمريكية  املتحدة  الواليات  اعتراف 
الصحراء على كامل التراب وفتح قنصليات لدول 

عربية وإفريقية بمدينَتي الداخلة والعيون. 
القابل  غير  املغربي  الحق  معاكسة  لتستمر 
املواقف  ومعاكسة  الترابية  وحدته  في  للتصرف 
الدولية وشرعية األمم املتحدة التي وصفت مقترح 
مصداقية  وذي  بالِجدي  الذاتي  للحكم  املغرب 

باعتباره إطارا مالئما لحل هذا النزاع . 
واإلعالمي  السياسي  الجزائري  السلوك 
والبرملاني ال يعبر إال عن نشاز وانفالت عن أفق 
املغاربي  واملصير  والتآزر  والتضامن  الوحدة 

املشترك . 

في حني وجب على الجزائر وساستها من باب 
اعتذار  تقديم  والسياسية  التاريخية  املسؤولية 
وتهجير  ترحيل  نكبة  إثر  على  املغربي  للشعب 
من  ومغربية  مغربي  مواطن  ألف   45 لـ  قسري 
أطفال، شيوخ شباب  نساء،   1975 سنة  الجزائر 
السلطات  قامت  حيث  مغاربة.  لكونهم  وكهول 
في  شاحنات  داخل  بتكديسهم  آنذاك  الجزائرية 
عراة،  حفاة  شبه   ، والإنسانية  مهينة  ظروف 
الزوجة،  الزوج و  دون سابق إخبار. فرقت مابني 
واالبناء واآلباء واألمهات، وحملتهم في مجموعات 
ورمت بهم في الحدود املغربية الجزائرية املحادية 
في  شهرين  احتجازهم  تم  ان  بعد  وجدة  ملدينة 
تعرضوا خاللها  وأقبية وسجون  معتقالت سرية 
النساء  اغُتِصبت  التعذيب.  أصناف  لشتى 
األطفال  صفوف  في  وفيات  وُسجلت  والفتيات 

واملرضى واملسنني ليتم طرد من تبقى منهم . 
 منذ عقود انتهاكات حقوقية جسيمة وممنهجة 
غرب  جنوب  بتندوف  ممنهج  بشكل  تتواصل 
الجزائر«بلد االستقبال« تمس مواطنني ومواطنات 
لكل  يوميا  يتعرضون  مغاربة  صحراويني 
االنتهاكات الخطيرة التي تضرب الحق اإلنساني 
واملواطنات  للمواطنني  واملشروع  القانوني 
الحرية  الشخصي،  واألمان  الحياة  في  بتندوف 

القتل  ممارسات  االختيار؛  في  والحق  والكرامة 
العمد واإلبادة؛ االغتصاب واإلبعاد؛ النقل القسري 
والتفرقة العنصرية؛ االسترقاق والعبودية؛ تجنيد 
االتجار  شبكات  طرف  من  واستغاللهم  األطفال 
أيدي  على  االنتهاكات  من  ذلك  وغير  البشر  في 

الجماعات املسلحة والعصابات اإلجرامية. 
 ناهيك عن القتل الذي قام به الجيش الجزائري 
باستخدام  املخيمات  تخوم  على  شبان  لعدة 
»مهربني« و  أنهم  ذريعة  تحت  الحية  الذخيرة 
الرواية  مصداقية  في  تحقيقات  أي  تجرى  لم 
الذين  األهالي  قبل  من  فيها  املشكوك  الجزائرية 

يمنعهم الخوف من االحتجاج ضد الجزائر. 
ملتنفذي  وناضج  مفيد  خيار  من  يعد  لم  اليوم 
الُحْكم العسكري الجزائري إال االعتذارالرسمي ملا 
بالقناة  الوقحة  السخرية  مروج  ومساءلة  حصل 
والتفاهم  أجل  متطلبات التعايش  من  املذكورة 
في  الشعوب  والجوار ومصلحة  التاريخ  ملصلحة 
الذي  التعاون  إطار  في  والديمقراطية  التنمية 

يسعى الى تحقيق ثالث غايات رئيسية .
 أوال: ترك وهم البوليساريو. ثانيا إعمال منطق 
املغرب  بناء  أفق  تطوير  وثالثا  والحوار  العقل 

الكبير ضدا على كل أشكال التفرقة والتجزيء.
)*( صحافي، رئيس املنتدى املغربي للديمقراطية 
وحقوق اإلنسان

أجمعت المؤسسات الصحافية واإلعالمية في بالدنا، مهنية كانت أو دستورية، 
على إدانة السلوك المنحط لقناة الشروق الجزائرية.

وتعالت األصوات من العاملين في الحقل اإلعالمي الوطني تستنكر االنتهاك 
الخطير لألخالقات الصحافية من طرف القناة المذكورة ، بتعمد االستخفاف 

بالشعب المغربي وقائده جاللة الملك، وتحقير الثوابت التي أجمعت عليها األمة 
المغربية.

 وفي هذا السياق، أدان المجلس الوطني للصحافة انتهاكات قناة »الشروق« 
الجزائرية ألخالقيات الصحافة من خالل بثها لبرنامج تضمن تهجما واضحا على 

الشعب المغربي وعلى جاللة الملك، 
وأشار المجلس، في بالغ، إلى أنه »تابع ردود الفعل التي أثارها بث قناة الشروق 

الجزائرية، لبرنامج ساخر، تضمن تهجما واضحا على الشعب المغربي وعلى جاللة 
الملك محمد السادس، من خالل تعابير تحقيرية، تحط من الكرامة، وال تمت بصلة 
لبرامج السخرية، التي تبثها قنوات متحضرة، تكتفي بالتعليق والنقد، دون الوصول 

إلى التحامل وتشويه الصورة الشخصية واإلساءة للشعوب«.
وأوضح أن البرنامج المذكور »استعمل عبارات قدحية في حق جاللة الملك، ثم 

احتقر الشعب المغربي، وأشاد بشكل واضح بالحرب، وهي كلها انتهاكات صارخة 
ألخالقيات الصحافة«.وأضاف أنه »هاجم أيضا كل اليهود، وهي ممارسة ممنوعة 

في جل القوانين في العالم، حيث ال يمكن التمييز بين البشر بسبب العرق والدين«.
وأكد البالغ أن المجلس »يعبر عن إدانته الشديدة لهذا المنحى اإلعالمي الذي 

يعبر عنه هذا البرنامج، ويحذر من مغبة السقوط في زرع الكراهية والحقد بين 
الشعوب، األمر الذي يناقض الرسالة النبيلة للصحافة«.

ودعا المجلس، الصحافة واإلعالم في المغرب، إلى االمتناع عن أية ردود أفعال 
مماثلة، حرصا على االلتزام بأخالقيات الصحافة وبالموضوعية والنزاهة، والعمل 

على تكريس روح األخوة بين الشعبين المغربي والجزائري.
كما وجه نداء إلى الصحافيين واإلعالميين في الجزائر، باالبتعاد عن كل ما يمكن 

أن يسيء لعالقات األخوة والصداقة بين الشعبين، ونبذ وعزل أولئك الذين يسعون 
إلى خلق أجواء التوتر والمواجهة وإثارة مشاعر الحقد والكراهية والعنف.

من جهتها أكدت الجمعية الوطنية لالعالم والناشرين، أن ما بثته قناة الشروق 
الجزائرية الرسمية من تهجم ال أخالقي على المؤسسات المغربية، وعلى رأسها 

المؤسسة الملكية بأسلوب بذيء ومنحط هو عمل مدان ال يمت بصلة ألخالقيات 
مهنة الصحافة واإلعالم.

وأشار بالغ للجمعية إلى أن » مدراء النشر وأرباب المقاوالت اإلعالمية المنضوية 
تحت لواء الجمعية الوطنية لإلعالم والناشرين، إذ يعبرون عن أسفهم للمستوى 

المنحط والهابط والالأخالقي الذي وصلت إليه هذه القناة الممولة من جيوب 
دافعي الضرائب الجزائريين في التعاطي مع شخص الملك الذي يحظى 

باالحترام والتقدير داخل المغرب وخارجه، نود أن نحذر القناة المعنية ومعها 
سائر وسائل اإلعالم الرسمية في الجزائر أن ما تقوم به من تهجم ال أخالقي على 

المؤسسات المغربية وعلى رأسها المؤسسة الملكية بأسلوب بذيء ومنحط هو 
عمل مدان وال يمت بصلة ألخالقيات مهنة الصحافة واإلعالم«. وشدد البالغ على 

أن الجمعية الوطنية لإلعالم والناشرين تحذر من مغبة التمادي في هذا األسلوب 
المستفز الذي يمس أب األمة وضامن استقرارها وحامي حدودها، ألن كل مس 

بشخص الملك هو مس بشخص كل المغاربة داخل المغرب وخارجه. وأضاف 
البالغ أن وظيفة اإلعالم األساسية عندما يتطرق للشأن الخارجي والعالقة مع 
الجيران هي تقديم المحتويات الهادفة التي تخدم التقارب والتعاون األخوي، 

وفي أسوأ الحاالت اإلعراض عن اإلذاية والنزول إلى مستنقع الضحالة والسب 
والشتم، وهو لألسف ما تخصصت فيه منابر وقنوات جزائرية لسنوات طويلة في 

التعاطي مع المغرب ومؤسساته وصل اليوم حد محاولة التعريض والسخرية 
الفجة من ملك البالد، وهو أمر ال يمكن معه التغاضي أو السكوت بحجة حرية 

التعبير ألن آخر شيء يوجد في الجزائر هو حرية التعبير.
ودعت الجمعية الوطنية لإلعالم والناشرين بهذه المناسبة جميع وسائل اإلعالم 
المغربية سواء كانت عمومية أو خاصة لالستمرار في الدفاع عن وحدة المملكة 

ومساندة مؤسسات البلد وعلى رأسها المؤسسة الملكية في معركتها 
المقدسة الستكمال الوحدة الترابية، مسجلة أن هذه المعركة معركتنا جميعا 

وعلينا أن نكون موحدين أكثر من أي وقت مضى لخوضها حتى النصر.
كما دعت الجمعية عقالء الجزائر في الحقل اإلعالمي إلى إدانة هذا السلوك 

المنحط الصادر عن قناة الشروق، واالحتكام ألخالقيات مهنة الصحافة وااللتزام 
بالحدود الدنيا للمهنة في التعاطي مع الشأن المغربي وخاصة مع المؤسسة 

الملكية التي يعتبرها المغاربة خطا أحمر لن يسمحوا بتجاوزه. 
شجبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، السبت، بشدة السلوك »غير 

المسؤول« لقناة الشروق الجزائرية التي بثت برنامجا مخال باالحترام الواجب 
للمؤسسة الملكية.

وصرح رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، »نتواجد بالعيون 
إلعادة هيكلة فروع الفيدرالية بأقاليم جنوب المملكة، وإذ بنا نصدم بالسلوك غير 

المسؤول لقناة الشروق الجزائرية«.
واستنكر في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، »باسم الفروع الثالثة للفيدرالية 

بالصحراء، وباسم الفيدرالية، بشدة سلوك هذه القناة، الذي ال يمت، ال لحرية 
التعبير وال للسخرية بصلة«.

وأوضح مفتاح أن هذا البرنامج الساخر المزعوم هو »وقاحة بكل ما في الكلمة من 
معنى« ، وما جاء فيه هو انتهاك »سافر« للتوقير واالحترام الواجب لرئيس دولة، 

وللقواعد المهنية وأخالقيات المهنة.
وأبدى أسفه حول استمرار الصحافة الجزائرية في حربها ضد المغرب، »على الرغم 
من الدعوة التي وجهناها من العيون، مؤخرا، إلخواننا الجزائريين للكف عن إشعال 

الحرائق ». وأهاب مفتاح بضرورة »نبذ هذه التفاهات وسلك سبيل العقل قصد 
اإلسهام في االندماج المغاربي وتقليص الهوة بين شعوب المنطقة«.

باستغراب شديد اطلعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على مضمون مادة 
إعالمية استهدفت المؤسسة الملكية ورمزها جاللة الملك محمد السادس بثتها 

قناة »الشروق« الرسمية الجزائرية.
والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تستنكر بأشد العبارات هذه االساءة وهذا 

التطاول المتعمد لهذه القناة التي رسمت حدود التعبئة الرسمية الستهداف 
المغرب ورموزه بأسلوب يفتقر ألبسط الضوابط المهنية، تدرك جيدا أنه  سلوك 

ال يعبر، ال من قريب أو بعيد، عن مواقف الشعب الجزائري الشقيق الذي أكد، 
في أكثر من محطة عن احترامه الشديد وتقديره البالغ لشخص جاللة الملك 
كأحد القادة الذين يسعون لتحقيق تقارب الشعوب وتثبيت مرتكزات السلم 

واألمن والتقارب واالحترام المتبادل وحسن الجوار، لكل ذلك فإن النقابة الوطنية 
للصحافة المغربية.

تندد النقابة بهذا المستوى الهزيل في ممارسة النقد المكفول في أعراف 
الديمقراطية، والذي يروم التقويم للسلوك والتدبير، ال أن يتحول االعالم لخادم 

تحت الطلب، يتوسل أدوات نقدية تكشف عجز المخيال الذي انتح بواسطتها 
شكال مشوها في اإلساءة لرمز دولة جارة دون احترام شعبها.

تعتبر أن وصول اإلعالم الموجه من قبل العسكر الجزائري لهكذا درجات االسفاف 
واالستعداء، مؤشر خطير على وضع الشعب الجزائري في زاوية االستسالم 

ألجندة اإللهاء عما يجري حقيقة داخل بلد جار يستحق شعبه أن ينعم بحياة 
فيها ما يسعده ويسمح له بتفجير طاقاته لبناء محيط إقليمي متساكن ومنتج 

للتنافسية، ال حشره إلنتاج الحقد والضغينة استعدادا لدفعه نحو محرقة 
التطاحن وسفك الدماء.

تستغرب النقابة اعتماد وسيلة اعالمية جزائرية وسيلة التعبير األكثر استدعاء 
لإلبداعية والجرأة لمهاجمة المغرب دون وجود ما يعلل ذلك، في الوقت الذي 

تصوم فيه عن الخوض في مشاكل البالد التي تعيش أكثر درجات االحتواء 
واالستبداد، ويحتاج فيه الشعب الجزائري إلعالمه المستقل والنزيه لمواجهة كل 

اشكال الظلم.
 تعتبر النقابة الوطنية للصحافة أن المسؤولية التاريخية لإلعالم الجزائري في هذه 

اللحظات التي يغامر فيها النظام الجزائري بدفع المنطقة ألقصى درجات التوتر، 
ستكون وصمة عار على المهنة وأخالقياتها واألهداف النبيلة لإلعالم في تقريب 

الشعوب ونشر ثقافة التعايش والتسامح.
تتساءل النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن سر هذا العداء المتنامي لإلعالم 

الجزائري اتجاه المغاربة ومؤسساتهم، وعن حدود االستقاللية والضمير المهني 
للمنخرطين بال كوابح في هذه البروباغندا العنيفة تجاه كل ما يمت للمغرب 

بصلة.
تكرر النقابة نداءها الذي أطلقته من منطقة المحبس القريبة من تندوف خالل 

عقدها الجتماع المكتب التنفيذي هناك، والداعي لاللتزام بأخالقيات المهنة 
والضمير المهني، وعدم االنسياق في أجندة إشعال المنطقة، وهي بقدر ما 

تتأسف على تمادي النظام الجزائري في دفع إعالم البلد لمزيد من انتاج الحقد 
والتوتر، تدعو وسائل اإلعالم المغربية أن تحافظ على مهنيتها في التعامل 

مع قضايا المنطقة، وعدم االنسياق لهذه الضحالة التي ال تشرف ال المهنة وال 
المهنيين.

مل يعد هناك ما يجمعنا مع نظام جزائري ي�ستهدف املقد�سات الوطنية

رفعة حممد ال�ساد� وخ�سة الإعالم الع�سكري اجلزائري

بح زاوية مائلة نحو البذاءة روق فت� حني تغرب ال�

 n كوبنهاكن الدنمارك: 
حيمري البشير
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خاص

o  ما هي القراءة التي تقومون بها أمام 
الرهانات املرتبطة بحماية املعطيات ذات 
الطابع الشخصي، يف عالقة مع احلملة 
الوطنية للتلقيح ضد جائحة كوفيد 19، 
والتي تعني ماليني املغاربة؟

النشاط  نوع  كان  ومهما  عام،  بشكل   n
ذات  املعطيات  حماية  مسألة  فإن  الوطني، 
من  جزء  تكون  أن  يجب  الشخصي،  الطابع 
تصبح  أن  مفروض  أنه  أي  اليومية.  حياتنا 
جزء من سالمة حياتنا الرقمية، ومن تفكيرنا 
ممارستنا  شكل  وكذا  الرقمي،  نظامنا  ضمن 
للحياة ضمن العالم الحديث. وكما هو واضح 
في دستور اململكة، فإن دولة القانون مفروض 
الوضعيات.  كانت  مهما  مضمونة  تبقى  أن 
الشخصي  الطابع  ذات  املعطيات  وحماية 
القانون،  لدولة  املؤسسة  التجليات  واحد من 

خصوصا ضمن السياق الرقمي الحالي.

o هل متتلك جلنة حماية املعطيات ذات 

الطابع الشخصي )التي تترأسونها( حق 
النظر يف ما يرتبط باألسئلة اخلاصة 
بحماية املعطيات الشخصية ضمن حملة 
التلقيح؟

n نعم، بطبيعة الحال. وأستطيع أن أؤكد 
liqa�  لكم، بأن املصالح املختصة ضمن موقع

مع  املوائمة  بتنفيذ  معنيون   ،hcorona.ma
القانون 08 09� . وهناك فريق يضم أطرا من 
وزارة الصحة ووزارة الداخلية ولجنة حماية 
يشرف  الشخصي،  الطابع  ذات  املعطيات 
الولوج  أيضا  ويمكنكم  العملية.  هذه  على 
باملوقع  املعروضة  القانونية  التحديدات  إلى 
https://services.liqahcorona. التالي: 
ma/Demande Suivi/MentionsLe�

 .gales.Fr
تحرص  ذلك،  تتطلب  التي  اللحظة  وفي 
لجنة حماية املعطيات ذات الطابع الشخصي 
على تطبيق القانون، من خالل تقدمها بطلب 
مراقبة مختلف اإلجراءات، تحت سلطة وكيل 
امللك. وال يتعلق األمر أبدا، بمبادرة للمزايدة 
أو التحدي، بل أساسا بمبادرة تهدف تعزيز 
رقمنة  لتعميم  الضرورية  الرقمية،  الثقة 

مسؤولة ببالدنا.

o  هل تسببت أزمة كوفيد 19، يف مفاقمة 
حتدي حماية املعطيات ذات الطابع 
الشخصي باملغرب؟. أم على العكس من ذلك، 
فإن طبيعة اجلائحة قد عززت من خيار 
حماية تلك املعطيات، التي تبقى عالمة 
حيوية يف ما يتعلق بتنمية بالدنا؟

n نحن نسجل ظواهر متناقضة. وأحيانا، 
إن لم يكن دوما، نجد أنفسنا أمام وضعيات 
مطرقة  بني  محصورون  فنحن  مريحة.  غير 
وبني  اإلستعمال،  وسهولة  املبادرة  سرعة 
القانون.  واحترام  املواطن  حماية  سندان 
فنحن ضمن سياق، يجب أن يكون فيه النقاش 
)سواء كان عموميا أم ال(، متواصال وحتميا، 
ألنه يشكل الضمانة على التقاسم والتحفيز، 
وفرض  التوازنات  لبعث  الضامن  وهو 
من  املمكنات  بتجريب  مثلما يسمح  التنظيم. 

اتخاد  لسياقات  أفضل  وبتوضيح  عدمها، 
اإلنصات  مبدأ  على  املحافظة  مع  القرار، 
ملختلف اآلراء وكذا األفكار الجديدة واملبتكرة. 
لقد كنا، بشكل يومي، أمام وضعيات مرضية 
سمحت لنا بقياس إيجابي للخطوات املنجزة، 
ال  تجعلنا  مقلقة  وضعيات  مع  بالتوازي 

نستوعب تماما أسباب بعض املواقف.
إن التحدي هو مواصلة العمل بدون يأس، 
رغم أننا في لحظات معينة نطرح أسئلة قلق 
حول دورنا، أمام بعض التوجهات )السلبية( 

املتعاظمة. وتمة أمثلة متعددة على ذلك. وهي 
تشمل كل قطاعات اإلنتاج بدون استثناء. 

من  كثير  في  الواجب  علينا  يفرض  لكن، 
املرات، مقاربة بيداغوجية فطنة، من قبيل عدم 
التوقف كثيرا عند التحوالت أثناء التفاوض، 
حتى نربح تحقيقها إيجابيا. فاألساسي ليس 
تحقيق  في  بل  وصواب،  حق  على  تكون  أن 
الكثير  اليوم  أعطي  ولن  والتغيير.  التحول 
املستقبل  بها  يسمح  قد  التي  األمثلة،  من 
أكثر. وسأكتفي بعرض واحدة منها ممكن أن 

تتحول إلى مرجع في هذا املجال، تلك املتعلقة 
بما يجري اليوم مع »الواتساب«.

أو  »الواتساب«  في  البقاء  نقاش  إن 
هو  »تليغرام«،  أو  »سينيال«  إلى  اإلنتقال 
متوائم  منها  واحدة  وال  ألنه  مغلوط.  نقاش 
مع القوانني الوطنية. فهي تعتبر نفسها فوق 
وطنية. فما الحل إذن؟، وما الذين علينا قوله 
املحاميل،  هذه  يستعملون  الذين  للمواطنني 
اآلن  في  منك  وينتظرون  استهالكية،  بكثافة 
األمر  أن  متناسني  معطياتهم؟،  حماية  نفسه 

يتعلق بروابط تجارية، حتى وإن كانت تظهر 
اإلجراء  فما هو  أنها مجانية.  لهم خطأ على 
أم  القانون؟  في  هو  هل  اتباعه؟  علينا  الذي 
هل  الرقمية؟.  حياتنا  ونظافة  سالمة  في  هو 
هل  اإلستسالم؟.  علينا  أم  املقاومة  علينا 
علينا وضع ستائر حمائية أم التغاضي، في 
انتظار أيام أفضل؟. وحده تبادل األفكار الذي 
والحقيقة  أوضح.  رؤية  بلورة  على  يساعدنا 
تبنى بالتراكم. ألنه ما الذي علينا القيام به، 
للقيام  أنه  مثال، حني يقول لك ضامن خدمة، 

بعملية قياس الحرارة عند مدخل عمارته، هو 
في حاجة إلى جهاز قياس على الوجه.

تكون لدينا دوما الرغبة لنقول ال، في اآلن 
قول  على  قادرين  غير  فيه  نكون  الذي  نفسه 
نعم. فاألمر أشبه مثال، بأن يطلب منك طبيب 
قبل قبوله استقبالك أن تقدم له وثيقة سوابقك 
حدود  توجد  أين  نتساءل  هنا  العدلية. 
وإجراءات  الجائحة  وضعت  فلقد  املقبول؟. 
مسألة  املرحلة،  هذه  خالل  الطوارئ،  حالة 
حماية املعطيات الشخصية في الواجهة. ولقد 

وتأخرنا  املناسبات،  بعض  في  تقدما  حققنا 
في أخرى، حيث سجلنا خاللها وضعيات غير 
مقبولة أو في أحسن األحوال لنقل إنها تتطلب 
التطوير. ولقد أعلنا حينها نشر تقرير حول 
الطوارئ،  حالة  قرار  صدور  أثناء  املوضوع 
املواقف.  مختلف  ونعرض  سنحدد  حيث 
بل  اإلتهام،  أصبع  بوضع  األمر  يتعلق  وال 
بتحديد معالم التطوير الواجبة والضرورية، 

واستخالص الدروس اإليجابية.

o  واحدة من واجهات عمل جلنة حماية 
املعطيات ذات الطابع الشخصي، العالج 
عن بعد )أو الطب عن بعد(. هل ممكن 
أن حتدثونا عن أشكال حماية املعطيات 
الشخصية ضمن هذا اإلطار؟

n لقد فتحنا نقاشا مع الحكومة بالتحديد 
بعني  مالحظاتنا  أخذ  تم  ولقد   .2018 منذ 
اإلعتبار خالل تحرير مرسوم القانون الجديد. 
عدد  مع  الرأي  تبادل  فرصة  لنا  كانت  مثلما 
»الجمعية  مع  وبالخصوص  الفاعلني،  من 
املغربية للطب عن بعد«. وأستطيع القول إن 
املستوى  على  سواء  إيجابي،  املنجز  العمل 
املفاهيمي أو على املستوى العملي. وهذا هو 
بشكل  تتطور  فاألمور  اليوم.  الجديد  املغرب 
يظل  أن  يختار  البعض  كان  وإن  مبهج حتى 
أربع  أو  اليوتوب،  في  قنوات  ثالث  سجني 
عملية،  نظر  وجهة  ومن  اجتماعية.  شبكات 
عن  )العالج  بعد  عن  الطب  رهانات  أحد  فإن 
جديدة.  منصات  موضعة  حول  هو  بعد(، 
فعلينا إنهاء مناقشاتنا مع مختلف األطراف 
واملجالس املعنية ووزارة الصحة وربما حتى 
حاالت  هناك  حيث  إلخ.   ... األخالقيات  لجن 
جامع  هو  للمنصة  املستعمل  الطبيب  يكون 
املنصة  تكون  أخرى  حاالت  وفي  املعلومات، 
رهن  وتضعها  املعطيات  تجمع  التي  هي 
إشارة الجسم الطبي )الذي يغني أفراده تلك 

املعطيات بتشخيصهم للحاالت(.

o  كيف سيتم جتميع وتخزين املعطيات 
الصحية تلك؟ هل يف اخلارج؟ هل بداخل 
املغرب؟ وما هي شروط احتضان تلك 
املعطيات؟

n هنا أيضا، علينا مواصلة الحوار لبلورة 
السبل الواجب اتباعها، آخدين بعني اإلعتبار 
جملة من املقاييس. ولهذا السبب نشرت لجنة 
حماية املعطيات ذات الطابع الشخصي، رأيا 
في شهر دجنبر 2020، من أجل تعزيز تحليل 
املخاطر واآلثار، وكذا التحليل املتعدد املعايير 
كمنهجية  ذلك  واعتماد  املعايير،  واألحادي 
للعمل. فمثل هذه اآلليات هي التي تسمح لنا 

بضبط للتوازنات بشكل أفضل.

o  وماذا عن املعطيات املنقولة إلى 
املختبرات املنتجة للقاحات؟ كيف تضمنون 
معاجلتها ضمن إطار حماية املعطيات ذات 
الطابع الشخصي؟

الصيف  خالل  ناقشناه  موضوع  هذا   n
لها  كان  التي  الصحة،  وزارة  مع  املاضي 
استعداد إيجابي وإرادوي في هذا الباب. وفي 
للقاح  السريرية  التجارب  بتدبير  يتعلق  ما 
الصيني، فإنه قد تمت مراقبة موائمة كل ذلك 
املسلسل لواجب حماية املعطيات ذات الطابع 
وهناك   .2020 غشت  شهر  منذ  الشخصي 
حماية  ولجنة  الصحة  وزارة  بني  عمل  فريق 
املعطيات ذات الطابع الشخصي يشتغل على 
في  ترخيصا  لجنتنا  منحت  ولقد  امللف.  هذا 
هذا الباب، حيث تحقق اإللتزام فعليا وعمليا 
املعطيات  سوى   الصني  إلى  بعث  بعدم 

املجهولة املصدر )أي غير الشخصية(.

مراقبة حماميل خدماتية مثل 
»وات�شاب« ي�شكل حتديا تقنيا يف 
جمال حماية املعطيات ال�شخ�شية

يف حوار مع موقع "الكوتيديان"، عمر السغروشني، رئيس جلنة حماية املعطيات ذات الطابع الشخصي:

املغرب يف الطريق ال�شحيح رقميا، 
ومل نقدم لل�شني اأية معلومات 

�شخ�شية اأثناء التجارب ال�شريرية

حاوره: م. دياو – أ. احلليمي - ترجمة: أنس عثمان

أجرى املوقع اإلخباري »الكوتيديان.م«، حوارا مع األستاذ عمر السغروشني، بصفته رئيسا 
للجنة حماية املعطيات ذات الطابع الشخصي باملغرب، التي يؤطر عملها القانون 08 – 09، 
حول مدى احترام املؤسسات املغربية والدولية للمعطيات الشخصية للمغاربة أثناء جائحة 
كورونا وفرض حالة الطوارئ الصحية، ومدى احترام حماية املعطيات الشخصية للمغاربة 
الذي شاركوا يف التجارب اليرسرية للقاح الصيني، وكذا العالقة مع الروابط واملواقع 
التواصلية العاملية )من قبيل خدمة الواتساب(. وهو احلوار الهام والغني، الذي ارتأينا 
تقدمي ترجمته العربية إلى القارئ املغربي والعربي.

عمر السغروشني
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وحيد مبارك
 

املستفيدين  دائرة  الصحية  السلطات  وّسعت 
كوفيد  فيروس  ضد  للتلقيح  الوطنية  الحملة  من 
أن قررت  الجمعة األخير، بعد  انطالقا من يوم   19
الصحي تخويل  الورش  املشرفة على هذا  الجهات 
فوق  ملا  العمرية  الفئة  ضمن  املصنفني  األشخاص 
65 سنة صالحية االستفادة من الجرعة األولى ثم 
الثانية الحقا، بعد أن كانت املرحلة األولى مقتصرة 
إضافة  فوق،  فما  سنة   75 أعمارهم  تبلغ  من  على 
إلى فئات مهنية بعينها كالصحة واألمن والتعليم 

وغيرها.
 65 فوق  ما  األشخاص  تلقيح  املغرب  واختار 
سنة في خطوة ثانية بعد أن شملت الخطوة األولى 
من هم فوق 75 سنة، بالنظر إلى خصوصيات هذه 
العمري أو الصحي أو  الشريحة إن على املستوى 

عدد  أن  إلى  الرسمية  األرقام  وتشير  االجتماعي. 
فوق  فما  60 سنة  أعمارهم  تبلغ  الذين  األشخاص 
في املغرب يقّدر بحوالي 4 ماليني مسن إلى حدود 
سنة 2020، نسبة 8 في املئة منهم تتجاوز أعمارهم 
75 سنة. وإذا كانت الدراسات تبرز على أن نسبة 
90 في املئة من هذه الفئة تعيش في وسط أسري، 
فإن 60 في املئة يعانون من أمراض مزمنة متعددة 
ومن افتقار للتغطية الصحية وضعف الرعاية، كما 
هذه  أن  لفيروس  الوبائية  الجائحة  تطورات  بينت 
فيروس  ملضاعفات  عرضة  األكثر  هي  كانت  الفئة 
كوفيد 19 الوخيمة، مما أدى بالكثيرين إلى ولوج 
عن  فضال  املركزة،  والعناية  اإلنعاش  مصالح 
تسجيل مجموعة من الوفيات بكل أسف في صفوف 

املعنيني.
لشريحة  املجال  الجديدة  الخطوة  وستفسح 
التلقيح  من  لالستفادة  املواطنني  من  مهمة 
الجماعاتية، حيث  املناعة  إلى  للوصول  واملساهمة 

تقّدر أرقام وزارة الصحة عدد املستفيدين في جهة 
الدارالبيضاء سطات نموذجا، في حوالي 825 ألف 
شخص، أكثر من 65 ألفا باملجال الحضري وحوالي 
الذي  التصنيف  كان  وإن  القروي،  باملجال  ألفا   16
 60 العمرية  الفئة  يشمل  عنه  أعلنت  وأن  سبق 
سنة فما فوق، وهي األرقام والتقديرات التي يبدو 
تفاصيل  في  رسميا  اعتماده  تم  عما  تختلف  أنها 

استراتيجية التلقيح املسّطرة واملعمول بها حاليا.
إثر  على  املستفيدين  دائرة  توسيع  وجاء 
أسترازينيكا  لقاح  من  جديدة  شحنة  املغرب  تسلم 
البريطاني املصّنع في الهند، حيث تم التوصل بـ 4 
ماليني جرعة بعد الشحنة األولى التي تم التوصل 
بها سابقا والتي كانت تتكون من مليوني جرعة، في 
انتظار شحنة جديدة قد تصل قريبا والتي تخص 
لقاح سينوفارم الصيني، وهو ما يعّبد الطريق أمام 
معنية  أخرى  فئات  أمام  الطريق  فتح  وقرار  خيار 

أكثر باللقاح لكي تستفيد منه.

4 ماليين م�ضّنة وم�ضّن �ضمن رادار الحملة الوطنية للتلقيح �ضد كوفيد 19 

تاأهيل المقر ال�ضابق لبنك المغرب وتهيئته 
وتحويله اإلى متحف لذاكرة مدينة اأَكادير

عبداللطيف الكامل

إداوتنان  أكادير  عمالة  عامل  ماسة  والي جهة سوس  ترأسه  في حفل رسمي 
وحضره جميع الشركاء، تم يوم الجمعة 12 فبراير2021، إعطاء االنطالقة الرسمية 
ألشغال تهيئة وتأهيل املقرالسابق لبنك املغرب وتحويله إلى متحف لذاكرة مدينة 

أكادير يؤرخ لفترة إعادة بنائها.
أكادير  ملدينة  الحضرية  التنمية  برنامج  تنفيذ  إطار  في  األشغال  هذه  وتأتي 
-2020 2024، وبعد بعد مرور60 سنة على زلزال أَكادير، حيث ستستفيد املدينة 
املتحف  هذا  ليقوم  البرمجة  هذه  سياق  في  املتاحف  منها  املشاريع  من  عدد  من 

الجديد باملحافظة على التراث وتثمينه وتأمني نقله إلى األجيال القادمة.    
هذا ووقع االختيار على املقر السابق لبنك املغرب كمكان إلنشاء هذا املتحف 
تاريخية  ذاكرة  املوقع  سيشكل  بحيث  والرمزي  التاريخي  للبعد  اعتبارا  الجديد 
فرانسوا   املعماري  املهندس  قبل  1950من  سنة  إلى  بناؤه  يعود  لكونه  للمدينة 

لويس لوماريي )-1902 1996(.
وقد ظل املوقع على حاله تقريبا عندما ضرب زلزال 29 فبراير 1960 املدينة، 
قد  املوقع  األرضية.وكان  للهزات  املقاومة  بالبنيات  الشبيهة  أساساته  بفضل 
السنوات  حدود  إلى  املغربي  املركزي  البنك  مصالح  االستقالل  بعد  استضاف 

األخيرة التي شهدت بناء مقر جديد لبنك املغرب .
على  ستحرص  أنها  على  املوقع  وتهيئة  بتأهيل  املكلفة  الشركة  وصرحت 
أجل  األصلية مع منحه توجها متحفيا جديدا من  وفقا ملواصفاته  تأهيله  إعادة 
فهم املاضي لبناء مستقبل أفضل، وفي هذا املسعى أسندت مهمة وضع تصميم 
املشروع إلى املهندس املعماري رشيد األندلسي، في حني عهد بالهندسة الثقافية 

إلى مكتب Bouillon de Culture  وباملرئيات إلى ستوديو آدلني ريسبال. 
كما ستحرص الجهة املكلفة باألشغال بإعادة بناء مجموع العناصر املعمارية 
والهيكل الداخلي للمبنى، واستعادة تصميمه وزخارفه وزينته، بحيث سيتضمن 
والتعمير  البناء  وإعادة  الزلزال  لصدمة  مخصصة  أقسام  عدة  الزيارة  مسار 
والهندسة املعمارية، وسيتم إحداث قاعة متعددة االختصاصات ملختلف التظاهرات 

املنظمة من طرف املتحف وستتم تهيئة مدخل السطح لتحويله إلى مقهى أدبي.
متحف  إلى  وتحويله  املوقع  لتأهيل  مهما  ماليا  غالفا  الشركاء  وخصص 
جديد،قدره 41,5 مليون درهم، بحيث ساهمت وزارة الداخلية، من خالل املديرية 
ماسة  سوس-  الجهوي  درهم،واملجلس  مليون   25 الترابية،ب  للجماعات  العامة 
وشركة العمران سوس -ماسة على التوالي ب 10 ماليني درهم،و5 ماليني درهم، 

بينما جماعة أكادير فتصل مساهمتها إلى 1,5 مليون درهم.
وحسب ما أعلن عنه رسميا من املرتقب االنتهاء من هذا املشروع الهام بحلول 
وبعد  الزلزال  قبل  املدينة  ذاكرة  على  يحافظ  متحفا  ليصبح   ،2022 سنة  أوائل 
والقيمة  املعمارية  الناحية  من  نموذجا  سيعد  بحيث  بنائها،  وإعادة  إعمارها 
املدينة  تاريخ  من  جزءا  تخلد  ثقافية  ومعلمة  نوعية  إضافة  وسيكون  التراثية 

وموقعا هاما للذكرى.

ال�ضناع التقليديون ب�ضوق الأحد باأَكادير 
ي�ضتنكرون اإن�ضاء معر�س مفتوح ومناف�س

في شكاية موجهة إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان،استنكرت 
املنتوجات  ومهنيي  لتجاروصناع  األحد،املمثلة  سوق  بمركب  العاملة  الجمعيات 
الصناعة التقليدية،إقامة معرض مفتوح على شكل مركب مختص ببيع هذه املنتوجات 
مما اعتبره منافسة غير شريفة لهم،ومساهمة في تأزيم وضعهم التجاري خاصة أن 

تجارتهم عانت من كساد منذ إعالن حالة الطوارئ الصحية ببالدنا.
وورد في الشكاية املوجهة إلى السلطات الوالئية واإلقليمية بتاريخ 08 فبراير2021 
واملوقعة من طرف ثمان جمعيات،أن تجاروصناع ومهنيي منتوجات الصناعة التقليدية 
بسوق األحد استغربوا ملا تقوم به الجهة املكلفة بإعادة هيكلة املركب التجاري سوق 
بهيكلته على  الزرع(وقامت  للحبوب)رحبة  القديم  الجناح  أرادت تحويل  األحد،عندما 
منتوجات  مختلف  لعرض  مفتوح  كمعرض  موجه  التقليدية  للصناعة  مركب  شكل 

الصناعة التقليدية أو املنتوجات املحلية سواء بشكل موسمي أو قار.
وعبر التجارعن استنكارهم الشديد ورفضهم املطلق لطبيعة هذا املشروع خصوصا 
إلنتاج  بالسوق هي أصال ورشات ومحالت  واملربعات  الدكاكني  من  وأن نسبة مهمة 

وبيع كل هذه املنتوجات.
ومن جهة أخرى اعتبروا تخصيص هذا الجناح كمعرض مفتوح لن يكون سوى 
تكرارا للمنتوجات ناهيك عن خلق منافسة غير شريفة بي-ن العارض والتاجر مع العلم 

أن املدينة تتوفرعلى مركب للصناعة التقليدية قائم بذاته.
لهذه األسباب كلها، تطالب الجمعيات والفعاليات بسوق األحد السلطات الوالئية 
من أجل التدخل لتصحيح الوضع قبل مباشرة األشغال إنصافا لهذه الشريحة املهمة 
الصناعة  منتوجات  وتسويق  ترويج  في  املختصة  واملهنيني  والتجار  الصناع  من 

التقليدية بهذا املركب التجاري الكبير)سوق األحد(.

مراسلة خاصة 
زار العديد من أصدقاء ومعارف وعائلة 
وافته  الذي  الشرادي  الدين  تاج  املناضل 
املنية في بداية هذه السنة  قبره بمناسبة 
الرحمة  بمقبرة  لوفاته  األربعينية  الذكرى 

يوم الجمعة املاضي. 
ويعتبر الفقيد  من بني األطر االتحادية 
املناضلني  خيرة  ومن  محاسبتي  وخبير 
وحفظ  والثبات،  باالستقامة  املعروفني 
بالوفاء في  اإلنسانية، والتشبث  العالقات 

املبادئ وفي التواصل اإلنساني.
قبر  أمام  كلمة  املرغادي  محمد  وألقى 
املرحوم جاء فيها : » بالرغم من أنني أمام 
الدين كحقيقة مجسدة... ال أقوى  قبر تاج 
صديقا  لي  كان  وأنه  خاصًة  الوداع،  على 
وفيًا صادَق الوعِد لهذِه الصداقة مند قرابة 
تأخذُه  أن  َقبل  لحظٍة  وآلخِر  سنة  خمسني 
العصيبة.   الظروف  هذه  في  املوت  فاجعة 
يوم  فيها  صوته  سمعت  مرة  آخر  كانت 
بالذي  أخبرني  حيث  املصحة  إلى  دخوله 
ألم به طالبا مني اإلسراع بمده باملستجد 
من التحاليل واملواقف الخاصة باالعتراف 

األمريكي«. 
أّن  ِمن  الّرغِم  »على  مرغادي:  وأضاف 
األقسى  أّن  إال  إنسان،  ُكِل  مصير  املوت 
هو  النفِس  على  واألفَجع  واألصعب 
تسيل  التي  الصامتة  دموعنا  استمرار 
زخات داخلية بُحرقة تحمل مشاعر الحزن 
الذين  واألسى من أصدقائك ومحبيك وهم 
إلى مثواك االخير، بل  ُحرموا من توديعك 

ومبعدون عن مواساة بعضهم البعض.
شريط ذكرياتي اليوم وأنا برفقة أقران 
شاطروا التاج فترات الشباب والنضال.... 
من  عاما  قرابة خمسني  في  اختزله  شريط 
عن  فالحديث  والبعيدة.  القريبة  الذكريات 
تمثل  إعادة  إلى  بأفكاري  يطفر  الدين  تاج 
وقد  املاضي،  القرن  سبعينيات  بداية 
كانت أصداء  الطالبية حيت  الحياة  القتنا 
طموحاتنا وأحالمنا تزن بقوة  بني الجبال 
نعيش  ونحن  كرونوبل،  ملدينة  املُسيِّجة 
عاشه  سياسي  احتقان  مخلفات  وقع  على 

مغرب سنوات الرصاص«.
املرغادي  األستاذ  كلمة  وعددت 
  «  : الصدد  هذا  في  وقال  املرحوم  مناقب 
ديناميته  ومن خالل  التاج  طموح  فبفضل 
وتجربته، برز توّهج مغربي داخل الساحة 
دورا  لعب  اهلل  رحمه  التاج  ألن  الجامعية 
الخارجية.  للعالقات  نشط  كمسؤول  رائدا 
األحزاب  مختلف  مع  دائمة  عالقته  وكانت 
كان  التي  والطالبية  السياسية  واملنظمات 
قضايا  نصرة  في  يترددون  ال  مسؤولوها 
الطلبة املغاربة كلما حضر التاج.  فكان كل 

السياسية  الخريطة  على  التعرف  أراد  من 
أو النقابية أو الجمعوية يقصد التاج ليجد 

عنده أدق التفاصيل واملعلومات.
مؤشرات  بني  فمن  هلل  والشهادة 
بها  يحظى  كان  التي  واملصداقية  الثقة 
الفرنسي  اليسار  منظمات  لدى  املرحوم 
تسليمه  في  يبخلون  ال  مسؤوليها  أن 
كلما  الطباعة  وورشات  مقراتهم  مفاتيح 
طلبها إضافة إلى تسليمه كل العون املادي 
والتقني في تلك املرحلة الرهيبة من نشاط 
واالتحاد  املغرب  لطلبة  الوطني  االتحاد 

الوطني للقوات الشعبية«.
وأضاف : » تعرفت عن قرب على التاج 
خالل أمسيات وليالي طويلة كنت أجالسه 
العلوم  معهد  في  مذكرته  لتحضير  خاللها 
السياسية.  طلب مني مساعدته في ترجمة 
مشكل  على  ›‹أضواء  كتاب  من  فقرات 
ملحمد عابد الجابري.   التعليم في املغرب‹‹ 
انشغاالته  على  الوقت  ذلك  منذ  وقفت 
الثقافية وعرفت فيه من خالل اجتماعاتنا 
املنفتح،  الحداثي  املثقف  ذلك  الحزبية 
الجيوسياسي  الفكر  ملستجدات  املتتبع 
بلدانا  بقضايا  واملهموم  واالقتصادي 
العربي  للمغرب  الساخنة  وبالقضايا 
بل  الثالث،  العالم  ودول  العربية  ولألقطار 

للعالم ككل.
معامالته  في  جديا  الراحل  كان 
النضالية، حريصا على أداء املهام املوكولة 
سواء  تأخير.  دون  وقتها  في  مناضل  لكل 
وما  الطالبية  بالواجهة  األمر  تعلق 
والندوات  للتجمعات  تحضير  من  تتطلب 
بالسعي نحو  أو  االستقطابية  والتحركات 
املغاربة  الطلبة  مساعدة  في  املساهمة 
والوقوف إلى جانبهم داخل املركز الجهوي 
على  الشأن  وكذلك  االجتماعية.  لألعمال 
صعيد واجهات التعريف بنضاالت الشعب 
املغربي لدى املنظمات الفرنسية واألجنبية 
املتاخمة  كرونوبل  بمنطقة  املتواجدة 

لسويسرا وإيطاليا.
شهر  يمر  ال  السبعينيات  بداية  ومنذ 
مرات  وكم  هاتفيا.  ونتصل  إال  أسبوع  أو 
إما  املبادرة  صاحب  هو  اهلل  رحمه  كان 
سياسي  موقف  أو  حادثة  عن  لالستفسار 
صحي  وضع  في  أقران  أخبار  لرصد  أو 
حرٍج أو لتلقي رقم هاتف أو عنوان صديق 
من  قضية  ملناقشة  أو  عيادته  وجبت 
بالدنا.  بأوضاع  املشترك  اهتمامنا  قضايا 
نسج  على  وحريصا  ودودا  التاج  كان 
نوبات  كان  الجميع.  مع  إنسانية  عالقات 
عن  تبتعد  كانت  لكنها  مفاجئة،  غضبه 
املوضوعي.  اللوم  بإبداء  وتكتفي  الجفاء 
ويشعر  الوّد  يحفظ  خلوقا،  صاحبنا  كان 

املعارف بجدوى اإلخالص والوفاء...  

 لقد كان عمله في الفترة الطالبية عمال 
منظما ولذلك كان له إشعاع دائم في نفوسنا 
له  ونعترف  نقدره  سيجعلنا  واسع  ووقع 
ونتذكره ما حيينا ... كذلك كان عمله املهني 
عمل رجل متخلق يعطي األولوية للمبادئ 

وللقيم املهنية واإلنسانية.
كلمته  املرغادي  محمد  األستاذ  وختم 
رحل الصديق  املؤثرة في حق املرحوم : » 
رموز  من  رمز  معه  ليرحل  التاج،  العزيز 
الطيبوبة واالخالص والوفاء، وعزاؤنا انه 
ترك صدى طيبا داخل وسطه املهني ولدى 
ُمجاييله من صفوف الحاملني بتقدم املغرب.  
رحلت عن دنيانا تاركا لنا طيب عملك 
وأجمل  سريرتك،  ونقاء  سيرتك،  وحسن 
ذكريات الصداقة واالخوة التي ربطتنا بك 
نحن  واآلن  الكريمة.  بأسرتك  خاللك  ومن 
ال نملك يا صديقي الراحل في كل االحوال 
يتغمدك  ان  اهلل  إلى  والتضرع  الدعاء  اال 
برحمته. فاسترح بعدما تركت البالد وأنت 
تصاِرع  زالت  ما  أنها   على  حسرة  كل 

أمواج التخبط واملآسي.
نحُن  سننِزل  بعيد،  أو  قريٍب  غد  في 
جميعا مناِزل كما نزلت، وقد نلتقي أو نقف 
جوارك يوم الوعيد، وهذِه ُسَنة اهلل تعالى 

لقد  التاج،  أخانا  اهلل  رحمك  خلقه.  في 
املؤمن  جهاد  وجاهدت  وناضلت  اشتغلت 
وستظل  حقا  فقدناك  إننا  وطنه.  بتقدم 
ووجداننا  قلوبنا  في  محفورة  ذكراك 
جميعا. وندعو اهلل العلي القدير أن يلهم 
أهلك وذويك وكل محبيك الصبر والسلوان. 
السرعة  بهذه  فراقك  مأساة  أتوقع  لم 
جالت  وال  خطرت  وال  أصاًل،  واملباغتة 
مّرًا  كان  صديقي  يا  ضياعك  ببالي.. 
منتبها  ومخاطبا  مناجيا  مني  اختطف 
ملتطلبات الحاضر وحريصا على املساهمة 
هذه  في  ومغادرتك  املستقبل.  صنع  في 
أمينا  مني رجال  الهوجاء سلبت  الظروف 
ووديعا في ُحلك جائحة التي ال تنتهي وال 
تعمل إال نحو املزيد من اآلفاق املسدودة...

على  تحرص  وأنت  أرافقك  كنت  فلطاملا 
الرباط  في  أصدقائنا  من  العشرات  تعزية 
...مدن أخرى وكنت تذكرني دوما  كما في 

بمحاسن صالت وصلوات التعازي ...
ومن  فقدانك  في  بحالنا  يعزينا  فمن 
نردد  أن  سوى  فراقك  أن  على  يلهمني 
جميعا »كل من عليها فان ويبقى وجه ربك 

ذو الجالل واالكرام«. 

وإنا هلل وإنا اليه راجعون«.

مصطفى الناسي 
التلبسية  الجنحية  الغرفة  أصدرت  
بابتدائية الجديدة، أحكامها في قضية شبكة 
السياقة، حيث قضت في حق  تزوير رخص 
مستخدمة بشركة بسنة ونصف سنة حبسا 
نافذا، بعد متابعتها في حالة اعتقال بجنح 
تسليم رخص السياقة، لشخص تعلم أنه ال 
حق له فيها وتزوير رخص السياقة، والدخول 
اآللية  املعالجة  نظام  بعض  أو  مجموع  إلى 
والتزوير في  االحتيال  للمعطيات عن طريق 
وثائق املعلوميات وإتالفها وحذفها وتغيير 
واالرتشاء  وثائق،  وإتالف  معالجتها  طريقة 
واملشاركة في ذلك، فيما أدانت موظفا بمركز 
متابعته  بعد  نافذا  حبسا  بسنة  التسجيل 
في حالة سراح، بينما تمت مؤاخذة متهمني 
رخصة  على  حصال  اعتقال  حالة  في  توبعا 
واالرتشاء،  التزوير  طريق  عن  السياقة 
وحكم عليهما بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل 
واحد منهما. فيما قضت ببراءة رئيس مركز 
في  وموظفني،  بالبيضاء  السيارات  تسجيل 

ذات امللف. 
أحالت  قد  امللكي  الدرك  عناصر  وكانت 
املتورطني على وكيل امللك بابتدائية الجديدة، 

لخمسة  النظرية  الحراسة  تمديد  بعد 
موقوفني لتعميق البحث، هم موظفان تقنيان 
تسجيل  بمركز  السياقة  رخص  مصلحة  في 
بالبيضاء  الحسني،  بالحي  السيارات 
تجمعها  خاصة  لشركة  تابعة  ومستخدمة 
ضبطت  وسائق  النقل،  وزارة  مع  اتفاقية 
اعتبر  ووسيط،  مزورة،  رخصة  بحوزته 
للحصول  مالي  بمقابل  املتدخل  السمسار 

على رخصة السياقة.
النيابة العامة  وقبل إحالة املتهمني على 
لعدد من املصرحني،  تم االستماع  املختصة، 
بشباك  مهامها  تزاول  موظفة  ضمنهم 
االستقبال، ومدير املركز وآخرون، الستبيان 
الطريقة التي تتم بواسطتها معالجة ملفات 
وكذا  السياقة،  المتحانات  املترشحني 
والتقنية  اإلدارية  واملساطر  البيانات  إدخال 
عن  الصادرة  األجنبية،  الرخص  الستبدال 

دول عربية 
وكشفت املصادر أن األمر يتعلق باختراق 
النقل،  بوزارة  الخاص  املعلوماتي  النظام 
واملتعلق بإدخال البيانات الخاصة للراغبني 
في الحصول على رخص السياقة، سيما تلك 
بأخرى  أجنبية  رخص  باستبدال  املتعلقة 
مغربية، والتي تستلزم مجموعة من الشروط 

التأكد  وضمنها  القانون،  يحددها  التي 
عن  صحيح  بشكل  الرخص  تلك  صدور  من 
تحريات  وبعد  جنسيته،  تحمل  الذي  البلد 
مصلحة  مع  بتنسيق  امللكي  الدرك  عناصر 
االستعالمات تبني أن بعض الحاصلني على 
رخص السياقة لم يسبق لهم مغادرة الترابي 
هاته  تفكيك  أن  املصادر  وزادت   . الوطني 
امللكي  الدرك  رجال  إيقاف  إثر  جاء  الشبكة، 
بتراب البئر الجديد سائقا، ومطالبته بوثائق 

السيارة، إذ اكتشفوا أن املعني باألمر حاصل 
أصلها  أن  إلى  تشير  مستبدلة  رخصة  على 
ليبي، ما دفع إلى االرتياب في أمره، فنقل إلى 
مركز الدرك امللكي. وأثناء البحث معه، تبني 
أنه لم يزر ليبيا على اإلطالق، وأن الرخصة 
عن  ناهيك  مزورة،  معطيات  على  بنيت 
بمستخدمة  على صلة  كان  أنه  إلى  االهتداء 
السياقة مقابل  لديها إلنجاز رخص  يتوسط 

مبالغ مالية متفاوتة.

�ضدور الأحكام في ق�ضية تزوير رخ�س ال�ضياقة الأجنبية الم�ضتبدلة بالمغرب

في الذكرى األربعينية لوفاة المناضل االتحادي تاج الدين الشرادي 
المرغادي:  كنت ودودا وحري�ضا على ن�ضج عالقات اإن�ضانية 

مع الجميع ورمزا من رموز الطيبوبة والإخال�س والوفاء
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في  نجحت  أنها  األربعاء،  الصني،  أعلنت 
املدار حول  في  »تيانوين1-«  املسبار  وضع 
من  إطالقه  على  أشهر  سبعة  بعد  املريخ 
إنزال  على  تنطوي  مهمة  في  البالد،  جنوب 

روبوت صغير على سطح الكوكب األحمر.
الجديدة  الصني  أنباء  وكالة  وذكرت 
إلى  بنجاح  دخل  »املسبار  أن  )شينخوا( 

مدار املريخ«.
برنامج  في  إضافية  خطوة  ذلك  ويشكل 
إقامة  إلى  الهادف  الطموح  الفضائي  بكني 
 2022 العام  بحلول  مأهولة  محطة فضائية 
وإرسال رواد إلى القمر، كما أنه يفتح مجاال 
واشنطن  بني  الفضائية  للمواجهة  جديدا 

وبكني.
تقريبا  بالتزامن  »تيانوين1-«  أطلق  فقد 
ومن  منافسة،  أمريكية  فضائية  مهمة  مع 
على  الصيني  املسبار  يهبط  أن  املتوقع 
من  مهمة  أول  في  ماي،  في  األحمر  الكوكب 

نوعها للصني.
الدوالرات  مليارات  الصني  وأنفقت   
تحاول  فيما  الفضاء،  استكشاف  مهام  في 
تعزيز مكانتها العاملية وقوتها التكنولوجية 

الكبيرة.
في  وفي حال نجحت مهمة »تيانوين1-« 
إنزال روبوت على سطح املريخ ستجعل من 
واحدة  مهمة  خالل  يتمكن  بلد  أول  الصني 
من الوصول إلى مدار هذا الكوكب والهبوط 
ما  على  عليه،  روبوت  وإنزال  سطحه  على 
لعلوم  الوطني  املركز  مدير  وانغ  تشي  أفاد 
في  الصينية  العلوم  أكاديمية  في  الفضاء 

مذكرة بحث.
تيانوين1-  تشكل  »علميا،  تشي  وأضاف 
تكوين  تستكشف  التي  تكامال  األكثر  املهمة 
الجيولوجيا  صعيد  على  وتركيبته  املريخ 
والتربة  الفضائية  والبيئة  املعادن  وعلم 

وتوزيع املياه والجليد«.
البالغ وزنه  يحمل املسبار »تيانوين 1-« 
إلى  »أسئلة  يعني  واسمه  أطنان،  خمسة 
الجنة«، مركبة مدارية وأخرى للهبوط وعربة 

فضائية جوالة تعمل بالطاقة الشمسية.
الجوالة  العربة  هبوط  في  العلماء  ويأمل 
التي يبلغ وزنها 240 كيلوغراما في ماي في 
فوهة يوتوبيا الضخمة التي يعتقد أن نيزكا 
املدار  في  املسبار  يبقى  أن  على  بها،  ارتطم 
)687 يوما بمقياس األيام  مدة عام مريخي 

األرضية(.
ثالثة  تستغرق  دراسة  إجراء  أجل  ومن 
وغالفه  األحمر  الكوكب  تربة  عن  أشهر 
الجوي، ستلتقط املهمة صورا وترسم خرائط 

وتبحث عن عالمات للحياة في املاضي.
وقد أرسل املسبار بالفعل صورته األولى 
واألسود  باألبيض  صورة  وهي  للمريخ، 
ذلك  في  بما  جيولوجية  ميزات  أظهرت 
)فالس  مارينر  ووادي  سكياباريلي  فوهة 
مارينيرز(، وهو مساحة شاسعة من األخاديد 

على سطح املريخ.
محاولة  أول   »-1 »تيانوين  وليست 
صينية للوصول إلى املريخ، فقد باءت مهمة 
بالفشل   2011 العام  في  روسيا  مع  سابقة 

بعد اإلخفاق في عملية اإلطالق.
فشلت  إذ  أنه هدف صعب،  املريخ  وأثبت 
معظم املهمات التي أرسلتها روسيا وأوروبا 

واليابان والهند منذ العام 1960.
من  »برسيفرنس«  مسبار  وسيصبح 
»ناسا« املتوقع هبوطه على الكوكب األحمر 
في 18 فبراير، خامس مركبة متجولة )روفر( 
وكلها حتى   ،1997 العام  منذ  الرحلة  تكمل 

اآلن أمريكية.
لحياة  عالمات  عن  املركبة  وتبحث 
طوافة  تسيير  وستحاول  قديمة  جرثومية 
آخر  كوكب  على  كيلوغرام   1,8 وزنها  درون 

للمرة األولى.
الفيزياء  عالم  ماكدويل  جوناثان  وقال 
سميثسونيان  هارفارد  مركز  في  الفلكية 
للفيزياء الفلكية إن »املريخ هو األكثر شبها 

باألرض«.
»يوفر  األحمر  الكوكب  أن  إلى  وأشار 
الرئيسية حول  فرصة لإلجابة على األسئلة 
وأصل  األرض  كوكب  خارج  حياة  وجود 

املجموعة الشمسية وتطورها«.
في  طويال  شوطا  الصني  قطعت  وقد 
وروسيا  املتحدة  بالواليات  للحاق  سباقها 
بخبرة  لديهما  الفضاء  رواد  يتمتع  اللتني 

عقود في استكشاف الفضاء.
جوالتني  مركبتني  بالفعل  بكني  وأرسلت 
إلى القمر، إحداهما كانت األولى التي تنجح 

في الهبوط على الجانب غير املرئي منه.
للصني  هامة  خطوة  التطور  هذا  ويمثل   
املريخ،  الستكشاف  الحالي  برنامجها  في 
املدار  في  الدخول  من  لالنتهاء  صمم  الذي 
في  املريخ  سطح  على  والتجوال  والهبوط 
مهمة واحدة، بحسب اإلدارة. وبعد الدخول 
املسبار  حموالت  ستبدأ  املريخ،  مدار  إلى 
تحليل  أجهزة  ومختلف  الكاميرات  من 
مسحات  وستجرى  العمل  في  الجسيمات 
للكوكب األحمر. وأطلق املسبار )تيانون1-( 
أكبر  مارش5-(،  )لونغ  الصاروخ  منت  على 
ونتشانغ  موقع  من  صيني،  حامل  صاروخ 
ساحل  على  الفضائية  املركبات  إلطالق 
الصني  بجنوبي  هاينان  جزيرة  مقاطعة 
في  املسبار  وسافر   .2020 يوليوز   23 في 
الفضاء 202 يوم.وأجرى أربعة تصحيحات 
العميق،.  الفضاء  في  ومناورة  مدارية 
 192 بعد  على  وكان  كم  مليون   475 وطار 
مليون كم من األرض عندما وصل إلى مدار 
العديد  اآلن  )تيانون1-(  وسيجري  املريخ. 
مدار  إلى  للدخول  املدارية  التصحيحات  من 

انتظار مؤقت للمريخ.  
»األمل«  مسبار  دخول  غداة  ذلك  ويأتي 
إنجاز  في  املريخ،  مدار  بنجاح  اإلماراتي 

تاريخي عربي هو األول من نوعه.

مسؤول إماراتي: 
ننظر إلى وصول مسبار 

المريخ الصيني  
راشد  بن  بمركز محمد  رفيع  أكد مسؤول 
اإلمارات  حرص  )األربعاء(  دبي  في  للفضاء 
ما  في  الصني  مع  الوثيق  التعاون  على 
يخص أبحاث الفضاء واستكشاف الكواكب 
الشأن  هذا  في  الخبرات  وتبادل  واملدارات، 
للشؤون  العام  املدير  مساعد  وقال  الواسع. 
راشد  بن  محمد  مركز  في  والتقنية  العلمية 
اإلمارات  إن  املري  سالم  املهندس  للفضاء، 
أول  وصول  لنجاح  بالغ  باهتمام  تنظر 

مهمة  في  الصني  تطلقه  املريخ  إلى  مسبار 
وأضاف  األربعاء  مساء  املريخ  كوكب  إلى 
أمس،  نجاحنا،  بأن  نشعر  »نحن  املري: 
كوكب  مدار  إلى  األمل(  )مسبار  إيصال  في 
مسبار  وصول  نجاح  مع  سيكتمل  املريخ 
األحمر،  الكوكب  إلى  اليوم  الصيني  املريخ 
وهو أمر سيعود بالنفع العلمي على العالم 
املركبة  نجاح  »نتمنى  املري:  وقال  بأسره«. 
املريخ،  سطح  على  الهبوط  في  الصينية 
من  واحدة  أنها  على  املهمة  لهذه  وننظر 
الكوكب،  الستكشاف  العلمية  املشاريع  أهم 
الواضحة  الصورة  لنا  ستنقل  أنها  خاصة 
بمجاالت  ثرية  اكتشافات  في  لتساهم  عنه 
خاص،ونجاحها  بشكل  والفضاء  العلوم، 
»الصني  أن  املري  وأعتبر  لنا«.  للغاية  مهم 
الصدد،  في هذا  قامت بخطوة جريئة مهمة 
ووصول مركبة متجولة تحمل قمرا صناعيا 
إلى املريخ هو إنجاز علمي متفرد ننظر إليه 
بأهمية بالغة«. وكانت دولة اإلمارات العربية 
عن  الثالثاءاملاضي،  يوم  أعلنت،  قد  املتحدة 
نجاح مهمة »مسبار األمل« في الوصول إلى 
مشروع  ضمن  مداره  مع  وااللتحام  املريخ 
وتوفير  األحمر،  الكوكب  الستكشاف  علمي 
وقد  الجوي.  للغالف  متكاملة  صورة  أول 
املنطقة  في  دولة  أول  اإلمارات  أصبحت 
تقوم  العالم،  في  دولة  وخامس  العربية، 
استغرقت  حيث  املريخ،  الستكشاف  بمهمة 
الكوكب  إلى  األمل«  »مسبار  وصول  مهمة 
بدراسة  مكلف  وهو  أشهر،  سبعة  األحمر 
لهذا  الجوي  للغالف  املختلفة  الجوانب 
الكوكب، ونقل صورة شاملة عن مناخ املريخ 
يمنح  ما  املختلفة،  الجوي  غالفه  وطبقات 
املجتمع العلمي العاملي فهما أعمق لعمليات 
قد  الصني  وكانت  للكوكب.  الجوي  الغالف 
أطلقت مسبارا للمريخ في 23 يوليوز 2020 
والهبوط  املدار  في  التحليق  إكمال  بهدف 
والتجول في مهمة واحدة، واتخاذ الخطوة 
للنظام  الكوكبي  استكشافها  في  األولى 
الشمسي. وتم تسمية أول مهمة لسبر املريخ 
في الصني باسم تيانون1-، مما يعني أسئلة 
إلى السماء وتأتي من قصيدة ألفها تشيوي 
أحد  امليالد(،  قبل   340-278 )حوالي  يوان 

أعظم الشعراء في الصني القديمة، وسيقضي 
املسبار الصيني من شهرين إلى ثالثة أشهر 
في مسح مواقع الهبوط املحتملة باستخدام 
في  للهبوط  للتحضير  الدقة  عالية  كاميرا 
تحديا  األكثر  الجزء  وسيكون  القادم.  مايو 
عملية  وهو  الناعم،  الهبوط  هو  املهمة  من 
مستقلة للمسبار تستمر من سبع إلى ثمان 
مركبة  إطالق  الهبوط،سيتم  وبعد  دقائق. 
بعمر  علمية  استكشافات  إلجراء  تجوال 
متوقع ال يقل عن 90 يوما من املريخ )حوالي 
املركبة  وستنقل  األرض(،  على  أشهر  ثالثة 
واحدا  عاما  يبلغ  مصمم  عمر  مع  املدارية، 
على املريخ )حوالي 687 يوما على األرض(، 
أثناء  التجوال  ملركبة  االتصاالت  ستنقل 

إجراء الكشف العلمي الخاص به.
العربية،األربعاء  الدول  جامعة  وهنأت 
بوصول  املتحدة،  العربية  اإلمارات،  دولة 
معتبرة  املريخ،  كوكب  إلى  األمل«  »مسبار 
ذلك إنجازا يضع العرب على خريطة التميز 
األمني  وأعرب  املعرفي  املجال  في  العاملي 
العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، 
في بيان، عن تهنئته لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة بالنجاح الكبير الذي تحقق بدخول« 
أن  مؤكدا  املريخ،  مدار  على   « األمل  مسبار 
هذا اإلنجاز املهم يأتي تتويجا لتراكم معرفي 
ونهضة تعليمية وعلمية رعتها الحكومة عبر 
هذه  إن  الغيط،  أبو  وقال  وعقود.  سنوات 
الفريق  عمل  التي  الفريدة،  الفضائية  املهمة 
على  العرب  تضع  إنجازها،  على  اإلماراتي 
املعرفي.  املجال  في  العاملي  التميز  خريطة 
وشدد على أن تلك الخطوة تؤكد قدرة العرب 
على االلتحاق بركب الحضارة املعاصرة في 
جانبها العلمي واملعرفي، وتعيد إلى األذهان 
ما سبقت إليه الحضارة العربية من فتوحات 

علمية في عصرها الزاهر…

في ما يأتي بعض الحقائق 
واألرقام حول مشروع 

الدولة الغنية بالنفط
في  اصطناعيا  قمرا   12 اإلمارات  تملك 
الفضاء لالتصاالت وجمع املعلومات ولديها 

السنوات  في  أخرى  أقمار  إلطالق  خطط 
املقبلة. لكن طموح اإلمارات األكبر يقوم على 
بناء مستوطنة بشرية على املريخ خالل مئة 

عام بحلول سنة 2117.
ووظفت دبي في 2017 مهندسني وتقنيني 
على  مدينة  تبنى  أن  يمكن  كيف  لتصور 
تخطط  ذلك،  انتظار  وفي  األحمر.  الكوكب 
صحراء  في  للعلوم«  املريخ  »مدينة  إلقامة 
مليون   500 حوالى  تبلغ  بكلفة  اإلمارات 
منها  والهدف  دوالر(،  مليون   135( درهم 
على  املوجودة  لتلك  مماثلة  ظروف  محاكاة 

املريخ.
الوطنية  الفضاء  استراتيجية  وبموجب 
تتطلع  املاضي،  العام  إطالقها  تم  التي 
أخرى  مشاريع  تنفيذ  إلى  أيضا  اإلمارات 
بينها سياحة الفضاء، ووقعت مذكرة تفاهم 
في هذا اإلطار مع شركة »فيرجني غاالكتيك« 

التي يملكها امللياردير ريتشارد برانسون.
اآللي  »األمل«  مسبار  رحلة  وانطلقت 
من    20 في  الياباني  تانيغاشيما  مركز  من 

يوليوز 2020.
ويبلغ وزنه 1350 كيلوغراما، وهو بحجم 
استخدم  وقد  تقريبا،  الدفع  رباعية  سيارة 
الثقيلة  للصناعات  ميتسوبيشي  منصة 
الفضائي  تانيغاشيما  مركز  من  لإلطالق 

الياباني.
مناورة  أن  إماراتيون  مسؤولون  وأكد 
»األكثر  هي  املريخ  مدار  لدخول  الثالثاء 
سرعة  إبطاء  وسيكون  وتعقيدا«.  أهمية 
يسمح  الذي  الحد  إلى  الفضائية  املركبة 
دقيقا  أمرا  الجاذبية  مدار  في  بإدخالها 

للغاية.
يسمح  الذي  الحد  إلى  املسبار  وسيدور 
عملية  وتستمر  االلتقاط،  مدار  في  بإدخاله 
حرق الوقود باستخدام ستة محركات للدفع 
العكسي )دلتا في(ملدة 27 دقيقة ليقوم ذاتيا 
إلى  كيلومتر  ألف   121 من  بخفض سرعته 

18 ألف كيلومتر في الساعة.
كمية  نصف  املعقدة  العملية  وستستهلك 
لتصل  دقيقة   11 مع  املسبار،  في  الوقود 

إشارة من مسبار »األمل« إلى األرض.
واحدة  دورة  فإن  ذلك،  نجاح  حال  وفي 

أربعني  ستستغرق  األحمر  الكوكب  حول 
ساعة.

في هذه املرحلة  وسيبقى مسبار »األمل« 
إجراء  خاللها  وسيتم  تقريبا،  شهرين  ملدة 
جاهزا  يصبح  حتى  االختبارات  من  مزيد 
جمع  عملية  بدء  مع  »العلوم«  مدار  لدخول 

البيانات.
سنة  ملدة  املدار  في  املسبار  وسيظل 

مريخية كاملة أي 687 يوما.
املسبار  سيدور  العلمية،  املرحلة  خالل 
ساعة   55 كل  دورة  األحمر  الكوكب  حول 
ألفا   20 بني  ما  يراوح  بيضوي  مدار  في 
تواصل  سيكون  كما  كيلومتر،  ألف  و43 
فريق العمل مع املسبار عبر محطة التحكم 

األرضية مرتني إلى ثالث مرات أسبوعيا.
على  مثبتة  تقنية  وسائل  ثالث  وستنقل 
الكوكب  أجواء  عن  كاملة  صورة  املسبار 

األحمر طوال السنة املريخية.
وسيحلل جهاز لقياس األطياف الحرارية 
الغالف  الحمراء  تحت  باألشعة  يعمل 
بينما  الحرارة،  وهيكلة  السفلي  الجوي 
معلومات  الدقة  عالي  تصوير  جهاز  يوفر 
يقيس  وأخيرا،  األوزون.  مستويات  حول 
مستويات  البنفسجية  فوق  باألشعة  جهاز 
تصل  مسافة  من  والهيدروجني  األكسيجني 

إلى 43 ألف كيلومتر من السطح.
فهم  إن  املشروع  عن  املسؤولون  ويقول 
أجواء الكواكب األخرى سيسمح بفهم أفضل 

ملناخ األرض.
لكن املشروع مصمم أيضا إللهام املنطقة 
وللتذكير  وحروبا،  اضطرابات  تعاني  التي 
العصور  خالل  العلمي  التقدم  بذروة 

الوسطى.
لوكالة  عمران شرف  املشروع  مدير  وقال 
فرانس برس »أرادت اإلمارات توجيه رسالة 
باملاضي،  وتذكيرهم  العربي  للشباب  قوية 

بأننا كنا مصدرا للمعرفة«.
املريخ،  مدار  دخول  مهمة  نجحت  وإذا 
إلى  تصل  دولة  خامس  اإلمارات  فستكون 
يتزامن مع  الكوكب على اإلطالق، في حدث 
بالذكرى الخمسني لوالدتها هذا  احتفاالتها 

العام.

م�صبارا »تيانون1-« ال�صيني و»الأمل« 
الإماراتي يدخالن مدار املريخ  



املركزي  ودورها  ومكانتها،  الحرية  قيمة  عام، حول  منظور  من  اثنان،  يختلف  ال 
في تقدم الشعوب، اقتصاديا، سياسيا، قانونيا، وفنيا، حيث تعتبر حقا إنسانيا ال 
عاقل اليوم يطعن في جوهره، وال فهيم ينتقص من صميمه، فالحق حق وإن استفحل 
الباطل وكثر الخداع، والحرية شرط ملجمل الحقوق، املدنية والسياسية، االقتصادية 
غلوا،  املتعصبنب  أشد  وقناعات  أفكار  املبدئي  التصور  هذا  خالف  وإن  واإلبداعية، 
بهذه  وال  املطلقة،  البساطة  بهذه  يكون  أن  يعدو  ال  األمر  أن  غير  تشددا،  وأكثرهم 
عندما  تعقيدا  أكثر  األمر  يصبح  ما  فسرعان  األسطر،  هذه  بها  أكتب  التي  البرودة 
مضافة إلى الحرية في جملة قصيرة مقتضبة تتفتق عنها  الفردية “  تصبح كلمة “ 
مجمل التصورات والتمثالت التي تؤشر على اختالف طبعي في األذهان البشرية، 
فكم رددت أفواه املناضلني وأبواق املؤثرين وأقالم الصحافيني مفهوم الحرية، وكم 
تغنى بها الحقوقيون، وكم فصل فيها الفالسفة واملفكرون، وكم اشتدت الصراعات 
يتفسخ  املطاف،  نهاية  في  لكن،  دالالت،  من  املفهوم  يستضمره  ما  حول  والنزاعات 
التصورات  وتفرقها  الوطن،  أرض  تجمعها  عقليات  على  ويتوزع  االتفاقي  املعنى 
الجمعي  االتفاق  قضبانها  دائرة سجنية  من  املعنى  لينعتق  والقناعات،  والتمثالت 
واملنظمات  والجمعيات  األحزاب  توظفه  جدليا  الفردية  الحرية  موضوع  ويصبح 
الحسابات  تصفية  في  الداخليات  وتستغله  الفاشلة،  أليديولوجياتها  التسويق  في 
ألفكارهن  والترويج  النساء  أجساد  تبضيع  في  الحقوقيات  به  وتتسلح  الواهية، 
شعب  لضمان  املتشددون،  املتعصبون،  اإلسالميون،  يغتنمه  املقابل،  وفي  املبتذلة، 

مخدر، مقلد، خانع، ال يفكر أبدا .
ال تعدو الحرية حسب -التصورات الدستورية- أن تكون قدرة الفرد على القيام بكل 
ما يسمح به القانون، وهو تعريف مجمل، مقتضب، شامل، بعيد عن التفصيل، مقيد 
بضوابط قد يتفق عليها املجتمع، وقد يختلف حول منطلقها، أما التصورات الفلسفية 
 .... الحياة«  »اإلرادة«  التيمات  مألوف على  فقد ركزت كما هو  الحرية،  التي عرفت 
باعتباره  األنا«،«الشخص  »سلطة  الغير«،  »تهديد  للحرية،  السلوكية  والتحققات   ،

قيمة« ...، وهي تحققات ترتبط بالفرد في عالقته باملجتمع .
النقاش،  تقييد  إلى  األنظار  مجمل  توجهت  الفردية  الحرية  موضوع  أثير  وكلما 
وتأطيره بأيديولوجيات لم تكن يوما موضع اتفاق، وال حافزا مكن الشعوب من تحسني 
أوضاعهم املادية والثقافية، حيث يكثر القيل والقال، وتتطاحن األفكار، الصالحة منها 
والطالحة، وتختلط التصورات، املاكرة منها والصادقة، لنتيه بنقاشاتنا داخل دائرة 
جدلية مغلقة، ال نحن ندافع عن افكارنا بأدب الحوار ونحترم بعضنا بعضا، وال نحن 

ننتقد أنفسنا وتراجع التصورات التي ورثناها لقرون .
تعلق  سواء  يوما،  بعد  يوما  وتتناسل  عديدة،  نتكبدها  التي  األزمات  أن  الشك 
األمر باألزمات األخالقية التي يرجع سببها املباشر إلى نفاق ثقافي مكتسب يسهم 
تصورات  رسختها  التي  الدينية  األزمات  أو  الدائرة،  هذه  توسيع  في  مطرد  بشكل 
فقهبية جعلتنا أضحوكة العالم، حيث يتبدى هذا النفاق في ثنائيات متكررة، مطردة، 
ملتصقة بخطاباتنا اليومية، لعل أبرزها العلن والخفاء، فالعلن فضيحة، فتنة، فوضى 
من ال فوضى له، والخفاء مغامرة سرية، يعتريها الغموض، ويكتنفها اللبس والستر 
ما  بتجريم  ويتفشى  السنوات،  بتمدد  يتمدد  نفاق  والخفاء  العلن  وبني  واالختباء، 
يتبدى للعيان وإحالل ما يتوارى عن األنظار، وما الحرية الفردية إال مفهوم غامض، 
ملتبس، منفتح على تأويالت تتعدد بتعدد املرجعيات، وتختلف باختالف التصورات، 
والضحية، شعوب وأجيال، شباب وأطفال، نساء وشيوخ، يتكبدون مرارة ألم سببه 
جمود خيم على الخطاب الديني، وصالبة هيمنت على الخطاب الفكري، وسياسات 
قمعية شوهت مفهوم الحرية، الجمعية والفردية، لتصير النتيجة، قصور في النقاش، 
أخالقي  مستقبل  من  مستمر  وخوف  الحرية،  من  وارتياب  التصور،  في  ومحدودية 

مجهول .
إن الحديث عن الحرية الفردية ال يمكن فصله عن مرجعيات متعددة تحكم سلوك 
الدينية، والتي تشكل موضع  املجتمع، وتؤطر خطابه، سواء تعلق األمر باملرجعية 
توتر واضطراب، أو باقي املرجعيات التي تتوزع تجلياتها على الوجود اإلنساني، 
الن مجمل ردود الفعل تنبثق عن هذه املرجعيات، وهو أمر طبعي بالنظر إلى كون 
اإلنسان نتاج تنشئة اجتماعية تفرض عليه االنزواء ضمن قاعدة تأويلية تحدد له 
مسارات التفاعل داخل املجتمع، غير أن املثير، واملقلق في املوضوع، االحتقار الذاتي 
الضمني الذي يمارسه البعض من حيث ال يدري، حيث تتردد على مسامعنا باستمرار 
هاد  عبارات تؤشر بامللموس على اضطراب متجذر في القالب النفسي املجتمعي، » 
الشعب خاصو القمع« » العدل والحقوق كينني غير فاآلخرة« » لي بغا الحرية يمشي 
الفساد«، حيث تشكل  دوك الحقوقيني باغيني ينشروا   « شبعوا خبز«   »،« ألوروبا 
هذه األحكام املطلقة، القاصرة، حوافز تسهم في تعميق جراح األزمة، فضال عن أنها 
التي  الجمل  إلى هذه  الفرد  بموجبه  يلجأ  تأويلي،  فكري، وقصور  فراغ  تؤشر على 

تعفيه من التفكير، وتمنحه راحة مطوقة بالخمول والغباء.
ال يتمثل اإلشكال الذي يطال الحديث عن الحرية في الحدود التي يقتضيها املفهوم، 
وال في الضوابط التي يستدعيها تمتع الفرد بالحرية، وال في ارتباطها بالدين، وال 
في تعلقها باألخالق العامة، فالدين عنصر مركزي يحكم البنية االجتماعية، واألخالق 
قواعد إنسانية ال يحدها انتماء جغرافي، إن اإلشكال يتمثل أساسا في التمثل الجمعي 
الذي يوجه سلوكاتنا نحو الهاوية، حيث ننظر إلى كل املكتسبات اإلنسانية باعتبارها 
كال ال يمكن تجزيئه، بما في ذلك الحرية الفردية، فال نتصور أبدا، فردا واحدا، داخل 
ويمارس حقوقه  النسبية،  مواقفه  عن  ويعبر  الفردية،  بحريته  ينعم  مركب،  مجتمع 

املدنية خارج نطاق الجماعة، خارج تصورنا األسطوري ....
حيث  تعاليمه،  في  ومتجذر  الدين،  كنه  في  متأصل  للحرية  السليم  التصور  إن 
التصورات  وباقي  أوال،  الروحي  االعتقاد  في  الفرد  حرية  بضوابطه  األخير  يضمن 
واملمارسات ثانيا، وبما أن منطلق أغلب رافضي الحرية هو الدين، وهو أمر كائن في 
العرقية  الدين واالنتماءات  فإن لب اإلشكال يرتبط باختالط  التراثي فقط،  مخيالهم 
والقبلية التي حكمت تاريخنا العربي، األمر الذي ينتج عنه االندفاع والتالسن كلما 
فتح النقاش حول موضوع الحرية الفردية، وتنبثق عنه ردود أفعال تعبر بامللموس 
عن خوف أفراد املجتمع من الحرية التي يطالبون بها سرا وعلنا، حيث يشكل هذا 
التناقض عقدة أيديولوجية تؤزم املشاكل النفسية ملجتمعنا وترسخ املزيد من النفاق 
وتمثالت  املعيش،  واقعنا  عن  متعالية  متوارثة  لقناعات  سوى  لشيء  ال  املجتمعي، 
الحرية  على  أوصياء  أنهم  يؤمنون  وتجعلهم  األفراد،  انفجار  في  تسهم  محدودة 
الفردية كعبارة مستفزة تختزن الكثير من الدالالت التي تؤولها عقليات مختلفة من 
وتنشئاتهم  لألفراد،  الثقافية  السياقات  باعتبار  وذلك  والقناعات،  التمثالت  حيث 

االجتماعية .
إن الحل لإلشكاليات التي نعيشها، والتي تمس الحرية الفردية لألشخاص، يتمثل 
في إعادة بناء مجموعة من التصورات، الدين، املعتقد، األخالق، القانون ....، فضال 

عن إرجاع مفهوم الدين إلى مكانته :
»الدين عالقة روحية بني الفرد وربه«.

* أستاذ اللغة العربية
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احلرية 
الفردية.. تقييد 
يف التفعيل وخوف 

من الت�أويل

ومل ال تتم ت�ضفية جمل�س امل�ضت�ض�رين اأي�ض�؟!

إسماعيل الحلوتي

املغاربة  فيه  كان  الذي  الوقت  في   
وتضميد  دموعهم  بكفكفة  منشغلني 
التي  طنجة«  »فاجعة  إثر  جراحهم، 
عنه  قيل  كهف  داخل  قتيال   28 خلفت 
مرآب  في  للنسيج  إنتاجية  وحدة 
وبعد  سكنية.  ببناية  أرضي  تحت 
الشهداء  أرواح  على  الفاتحة  قراءة 
أمام  والحزن  بالغضب  والتظاهر 
انصرف  املشاهدين،  آالف  أنظار 
النقل  خارج  البرملانيون  املستشارون 
املعاشات«  »كعكة  توزيع  إلى  التلفزي 
يعتصر  الذي  األلم  بحجم  عابئني  غير 
وال  املكلومة،  واألسر  املواطنني  قلوب 
التي  الصعبة  االقتصادية  بالتدعيات 
تمر منها املالية العمومية، جراء تفشي 

جائحة فيروس كورونا املستجد.
والتخطيط  املالية  لجنة  أن  ذلك 
الثانية  بالغرفة  االقتصادية  والتنمية 
يوم  اإلنسانية،  املأساة  غداة  صادقت 
نهاية  بعد   2021 فبراير   9 الثالثاء 
مقترح  على  الفاتحة،  قراءة  مسرحية 
»تصفية  حول  للجدل  املثير  القانون 
جميع  بإجماع  املستشارين«  معاشات 
ال  كيف  النيابية.  واملجموعات  الفرق 
وهو املقترح الذي يبيح لهم استرجاع 

مجموع أقساط مساهماتهم في صندوق 
تعويضاتهم مرفوقة بمساهمات مجلس 
املستشارين املتأتية من أموال الشعب؟ 
يجرد  الذي  هذا  من  أكثر  جشع  فأي 
هؤالء األشخاص من الحس اإلنساني؟ 
وروح  التضامن  قيم  من  نحن  وأين 
بكون  تهافتهم  يبررون  وهم  املواطنة، 
جميع أنظمة التقاعد في العالم، تعتبر 
للمنخرطني؟  ملك  الصندوق  رصيد  أن 
عند  عليه  يتحصلون  ما  أن  نسوا  فهل 
نهاية واليتهم يعد ريعا سياسيا وليس 

تقاعدا؟
هذا  يستفز  أن  طبيعيا  وكان 
املواطنني   مشاعر  األرعن  التصويت 
ليس  السخط  من  عارمة  موجة  ويثير 
فقط في أوساط نشطاء مواقع التواصل 
الذين أمطروا املستشارين  االجتماعي، 
حول  الالذعة  االنتقادات  من  بوابل 
»لهطتهم«، بل حتى لدى بعض أعضاء 
الذين عبروا  النواب  األولى من  الغرفة 
جاء  التي  للصيغة  التام  رفضهم  عن 
يعترضون  ال  كانوا  وإن  املقترح،  بها 
أن  على  ملساهماتهم،  استردادهم  على 
ماليير  بأربعة  املقدر  الفائض  يعود 
أو  الدولة  خزينة  إلى  السنتيمات  من 
يتم تحويله إلى صندوق دعم التماسك 
مواجهة  صندوق  إلى  أو  االجتماعي 
القول  عوض   ،»-19 »كوفيد  جائحة 
وليس  »التقاعد«  لنظام  ملك  بأنه 
لجنة  جعل  مما  الدولة.  أو  للمجلس 
بمجلس  االقتصادية  والتنمية  املالية 
فبراير   10 األربعاء  يوم  تقرر  النواب 
2021 تأجيل املناقشة والتصويت على 

املقترح .
»تصفية  مقترح  أن  بالذكر  وجدير 
عرف  أن  سبق  البرملانيني«  معاشات 
ضد  قوية  وانتقادات  شديدا  لغطا 
أعضاء  بعض  ذهب  حيث  مضمونه، 
مجلس النواب إلى أنه سيشكل انتكاسة 
لفضيحة  وسيشرعن  بامتياز،  أخالقية 
سياسية ومالية إذا ما تم تمريره، في ما 

رفض البعض اآلخر تمكني املستشارين 
من استعادة مساهماتهم في الصندوق 
ومساهمات  بتعويضاتهم  الخاص 
تحويل  املقبول  غير  من  وأنه  املجلس، 
من  استثمارية  عملية  إلى  »التقاعد« 
خالل حصول البرملاني على مساهماته 

مضاعفة في نهاية واليته...
الشعب  بأموال  يتعلق  األمر  وألن 
التي يقتضي الواجب تحصينها وعدم 
فإن  عليها،  اليد  وضع  مع  التساهل 
العام  املال  لحماية  املغربية  الجمعية 
استنكار  إلى  األخرى  هي  سارعت 
واعتداء  سياسي  عبث  من  يحدث  ما 
دعا  العامة، حيث  امليزانية  على  سافر 
إلى  املغاربة  الغلوسي  محمد  رئيسها 
توحيد كلمتهم في رفض تمرير املقترح 
البئيس بتلك الصيغة الفجة. إذ ال يعقل 
سنتيم  مليار   13 بتوزيع  يسمح  أن 
في صندوق  الدولة  مساهمة  فيها  بما 
تشكو  وقت  في  املستشارين،  معاشات 
املالية،  املوارد  شح  من  الحكومة  فيه 
تؤجل ترقيات املوظفني وتلغي مباريات 
املستضعفة  الفئات  وتدعو  التوظيف، 

إلى املزيد من التحمل...
املتواصل  االستخفاف  فأمام 
وانشغاالت  بهموم  للبرملانيني 
القيام  في  والتقصير  املواطنني 
واالهتمام  الدستورية،  بمهامهم 
والتسابق  الذاتية  بمصالحهم  فقط 
ومراكمة  املكاسب  صوب  املحموم 
ضمائرهم  تحرك  أن  دون  االمتيازات، 
القلوب  تدمي  التي  املأساوية  األحداث 
من  الكثيرون  يستغرب  العيون،  قبل 
»فاجعة  اختزال مواجهة  إقدامهم على 
بينما  الفاتحة،  تالوة  في  طنجة« 
باملسؤولية  والحس  الواجب  يستلزم 
مساءلة ومحاسبة املسؤولني املباشرين 
واملطالبة باستقالة الحكومة، ألن أرواح 
املغاربة ليست رخيصة وال ينبغي تحت 
جميع  العقاب  من  يفلت  أن  ظرف  أي 

املتورطني واملتواطئني في إزهاقها... 

فقط  محصورا  السجال  يبق  ولم 
فائض  على  االستحواذ  رفض  في 
بل  املستشارين،  معاشات  صندوق 
بتصفية مجلسهم  املطالبة  إلى  تخطاه 
عبء  من  يشكله  بات  ملا  نهائي،  بشكل 
الهرم  الدولة وعلى  ثقيل على ميزانية 
الذي  املطلب  ذات  وهو  املؤسساتي، 
األصوات  بشأنه  تعالت  أن  سبق 
بعض  قبل  من  حتى  سنوات  منذ 
االكتفاء  يقترحون  الذين  السياسيني، 
بنظام برملاني يقوم على غرفة واحدة 
منبثقة  باعتبارها  النواب(،  )مجلس 
للمواطنني،  املباشر  التصويت  عن 
كثيرا ما  السيما أن »الغرفة الثانية« 
التشريعي  املسار  عرقلة  في  تساهم 
وتعمل على تكرار الكثير من األسئلة 
بها  تطرح  التي  الصيغة  وبنفس 
أن  عن  فضال  األولى«،  »الغرفة  في 
يتم  املستشارين  املقاعد بمجلس  حجز 
في  بواسطة توظيف »املال السياسي« 
شراء الذمم، حيث ينتخب أعضاؤه ملدة 
من  مباشرة  غير  بطريقة  سنوات  ست 
واملنتخبني  الترابية  الجماعات  ممثلي 

في الغرف املهنية وممثلي العمال. 
ظل  وفي  املستشارين  مجلس  إن 
قادرة  حقيقية  سياسية  نخبة  غياب 
الوجه  على  بدورها  االضطالع  على 
املطلوب، يفتقد إلى التمايز مع مجلس 
النواب ولم يقدم أي قيمة إضافية، ال 
مستوى  على  وال  األداء  مستوى  على 
يشكل  وأصبح  والتشريع،  الرقابة 
خالل  من  واملجتمع  الدولة  على  عالة 
استنزافه مليزانية ضخمة بدون مقابل، 
السلطة  زمن  هدر  في  عدا  يساهم  وال 
مناقشة  آجال  تمديد  عبر  التشريعية 
عليها،  واملصادقة  القوانني  مقترحات 
املجلس  أن  املراقبني  بعض  ويرى 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي أكثر 
التعجيل  يستدعي  مما  منه،  فعالية 
بتصفيته هو أيضا إلى جانب تصفية 

معاشات أعضائه.

حيمري البشير
كوبنهاكن الدنمارك

وال  بترول  وال  غاز  بدون  املغرب 
ما،  حد  إلى  استطاع،  طاقية  موارد 
أن يحقق تقدما وإقالعا باملقارنة مع 
دول الجوار، ونسجل بامللموس ما تم 
في  األخيرة،  السنوات  إنجازه خالل 
مجال صناعة السيارات، وقطع غيار 
الطائرات، وتم تحقيق تقدم كذلك في 
التي  الطبية  األجهزة  مجال صناعة 
الخارج،  من  يستوردها  املغرب  كان 
زمن  في  وجيز  ظرف  في  واستطعنا 
في  الذاتي  االكتفاء  كورونا تحقيق 
االصطناعي  التنفس  أجهزة  مجال 
وجيز  ظرف  وفي  قياسي،  وقت  في 
املغربية،  والكفاءات  األطر  بفضل 
ويعتبر الوصول إلى أجهزة التنفس 
اإللكترونية  االصطناعي واألسرة 
املنتوج  تضاهي  التي  املتطورة 
العاملي في زمن صعب كانت تمر به 
بالدنا  إنجازا كبيرا في نظر العديد 
من املتتبعني، بل إن ضمان الثقة في 
مكسب  املغربية  والكفاءات  العقول 
مهم ألي إقالع صناعي في املستقبل .

في  السياسة  هذه  بفضل  بلدنا   
العديد  نظر  في  الصحيح،  الطريق 
إلى  يصل  أن  وقادر  املتتبعني،  من 
جد  أخرى  مجاالت  في  اختراعات 
صناعة  مجال  في  خصوصا  مبهرة 
ينحصر  ال  البلد  وتطور  السيارات. 
في مجال التصنيع فقط بل في التوفر 
الطرق  مجال  في  عديدة  بنيات  على 

السيارة واملوانئ واملطارات.
إلقالع  كاف  غير  ماذكرت  كل 
هيكلة  إعادة  دون  من  حقيقي 
أال  البالد،  في  أساسية  قطاعات 

والتعليم.باإلضافة  الصحة  وهي 
السمعي  القطاع  فتحرير  ملاذكرت، 
الحريات،  مجال  وتوسيع  البصري 
من أسس تطور املجتمعات، وبالتالي 
فاملغرب بذل مجهودا في هذا املجال 
آلخر،  حني  من  ترتكب،  مازالت  لكن 
انتقادات  البالد  تجاوزات  تجر على 
من طرف منظمات دولية، نحن بحاجة 
مهمة،  قطاعات  تدبير  في  لشفافية 
بجميع  الفساد  ملحاربة  وبحاجة 
أنواعه، وبحاجة إلى دمقرطة حقيقية 
والقطع مع كل املمارسات التي تجعل 
املواطن املغربي يفقد الثقة في الدولة 
القطاعات  تدبير بعض  سوء  بسبب 
قلت،  كما  الشفافية  غياب  في  املهمة 
وإعادة النظر في تدبير قطاع الصحة 
والتعليم يجب أن يحظى باألولويات 
في الوقت الراهن واملستقبل،باإلضافة 
وكذا  االقتصادي،  ربطه باملحيط  إلى 
والرفع  واالبتكار  البحث  تطوير 
وأعتقد  التكنولوجية.  القدرات  من 
ملموسة  بخطى  سائرة  بالدنا  أن 
الوطنية،  بالصناعة  للنهوض 
الناتج  في  املساهمة  من  وتمكينها 
جاذبية  وتحسني  الخام  الداخلي 
االستثمارات،  مجال  في  املغرب 

الداخلية والخارجية.
الصناعي  التسريع  مخطط 
على  ساعد   ،)2020  -  2014(
توفير  مجال  في  كبير  تقدم  تحقيق 
 54 تأسيس  من خالل  الشغل  فرص 
 32 مع  بشراكة  صناعية  منظومة 
مختلف  في  مهنية،  وجامعة  جمعية 
السيارات،  كصناعة  القطاعات 
البناء،  ومواد  والطيران،  والنسيج، 
والتعدينية،  امليكانيكية  والصناعات 
وقطاع  الكيماوية،  والصناعات 
األدوية،  وصناعة  الخدمات،  ترحيل 
والفوسفات.  الغذائية،  والصناعات 
ويجب اإلشارة إلى أن قطاع صناعة 
إحداث  من  مكن  لوحده  السيارات 
ألف منصب شغل مباشر   117 نحو 
)وظيفة( إضافية بني 2014 و2018، 
لسنة  املحدد  الهدف  بذلك  متجاوزًا 
2020 )90 ألف منصب(، إلى جانب 
الصناعية  اإلنتاجية  الطاقة  رفع 
ألف   700 وصلت  التي  للسيارات 

سيارة سنويًا.
تم  الطيران،  قطاع  وبخصوص 
شغل  منصب  ألف   17.5 إحداث 
استثمارًا،   142 2019، وجذب  سنة 

إضافة إلى التوقيع على 10 اتفاقيات 
إطار  في  الجارية  السنة  استثمار 
واتفاقيتني  »بوينغ«،  منظومة  تتبع 
في طور التوقيع، هذا إلى جانب ما 
أخرى،  صناعية  قطاعات  في  تحقق 
سواء الطاقات املتجددة أو الفوسفات 
أو الصناعات الغذائية أو الكيماوية 
إلى  كذلك  اإلشارة  من  وغيرها.البد 
االعتماد  في  رائدا  أصبح  املغرب  أن 
املتجددة  الطاقات  على  سياسته  في 
الرائدة في  الدول  بل أصبح من بني 

إنتاج الطاقة الخضراء . 
إن املغرب اتجه منذ سنوات إلى 
رؤية  الخضراء وهي  الطاقة  إنتاج 
فبالدنا   صائبة”،  من  “أكثر  ملكية 
الطاقة  مصادر  تدعيم  تواصل 
نتحدث  أصبحنا  حيث  املتجددة، 
معدل  في  املئة  في   40 تحقيق  عن 
غضون  في  الخضراء  الطاقة  إنتاج 
مصاف  في  يجعلنا  ما  وهو   ،2020
بلغت هذه  التي  الدول  قليل من  عدد 
 :”I وارزازات  النسبة     »*   نور 

مبلغ االستثمار 7000 مليون درهم
مبلغ   :”II وارزازات  “نور   *

االستثمار 9218 مليون درهم
مبلغ   :”III وارزازات  “نور   *

االستثمار 7180 مليون درهم
مبلغ   :”VI وارزازات  “نور   *

االستثمار 7500 مليون درهم
أصبحت  املتجددة  الطاقات  إن 
األحفورية  للطاقات  الحقيقي  البديل 
مصادر  عن  البحث  يفرض  ما  وهو 
وأعتقد  وتحويلها،  للطاقة  جديدة 
لتطوير  تسعى  الدول  من  العديد  أن 
البديلة  الطاقة  إنتاج  مصادر 
كالدنمارك الذي قرر بناء جزيرة تعتمد 
على توربينات لتوليد الطاقة وتصل 
قيمة املشروع الذي سيتم إنجازه في 
بورهولم  جزيرة  قرب  الشمال  بحر 
كرونة  210مليار  حوالي  إلى 
80مليار  مايعادل   أي  دنماركية 
سنة  في  األشغال  وستنتهي  دوالر ، 
توفير  من  املشروع  وسيمكن   2030
ثالثة  لحوالي  الخضراء  الطاقة 
ماليني أسرة، وبالدنا كذلك أصبحت 
العالم   في  الدول  من  العديد  تنافس 
عن  الخضراء  الطاقة  إنتاج  في 
وسياسة  الشمسية،  األلواح  طريق 
انخرطت  سنوات  منذ  بالدنا 
ثاني  غاز  انبعاث  محاربة  في 
الكاربون والرؤية املغربية  أوكسيد  

على  تعتمد  أصبحت  في التنمية 
مصادر الطاقة املتجددة ألن “تحقيق 
رهني  بالدنا،  في  حقيقية  تنمية 
الطاقي  بالقطاع  النهوض  بتضمني 

في االستراتيجيات التنموية«.
وال بد من اإلشارة، على ضوء كل 
ماذكرته، إلى أن املغرب يشهد بفضل 
املالئمني  األعمال  ومناخ  االستقرار 
نوعية  قفزة  بهما،  ينعم  اللذين 
إطاره  حيث حصل تحسن كبير في  
سياسة  بفضل  اقتصادي  املاكرو 
للتموقع  بالحداثة  اإلصالحات  ربط 
ليس كمنافس ولكن كشريك قوي في 

العديد من بلدان القارة اإلفريقية 
. إن بالدنا تعد بوابة للقارة، وكما 
الثاني« املغرب  الحسن  املرحوم  قال 
في  وأغصانه  إفريقيا  في  جذوره 
في  استطاعت  وبالدنا  أوروبا«، 
ظرف وجيز العودة لعمقها اإلفريقي 
املجاالت  مختلف  في  واستثمرت 
لدول  نموذجا  تعتبر  وأصبحت 
جنوب الصحراء، إن الزيارات امللكية 
مرة  تبرز  اإلفريقية  املتعددة للقارة 
أخرى، قدرة املغرب على دعم مسيرة 
التنمية،  تحقيق  نحو  البلدان  هذه 
اإلفريقية  بالشعوب  العالقة   وتمتني 
األولويات  من  واقتصاديا  روحيا 
بالنسبة للسياسة امللكية  وماسردته 
على  وردا  حاصل  تحصيل  إال  ليس 
إعالميني  الشرقية من  الجارة  أبواق 
وسياسيني الذين يدعون بأن الجزائر  
إلى  اإلفريقية  القارة  تقود  التي  هي 
إفريقيا ويهددون  جنوب  جانب 
اقتصادية  خسائر  املغرب  بتكبيد 
الغاز  تصدير  وقف  طريق  عن  كبيرة 
يعلمون  وهم  فالحية،  ومنتوجات 
بفضل  املغرب  أن  املعرفة  حق 
املخطط  وبفضل  الفالحي  إنتاجه 
األخضر كسب مصداقية لدى االتحاد 
شراكة  يوقع  جعله  مما  األوروبي 
متقدمة معه ودفع بالواليات املتحدة 
كما  الحر،  التبادل  منطقة  توقيع 
للتغلل  إلى جعله محطة  دفع الصني 
للسوق اإلفريقية وشجعها على خلق 
الشيء  ونفس  كبرى  استثمارات 

بالنسبة لليابان.
بعد  األفق  وفي  أفضل  والقادم 
هنا  االتحاد  من  بريطانيا  خروج 

مجالت أوسع للتعاون معها .
عن  الحديث  ملواصلة  عودة  ولنا 
الخطوات الكبيرة التي خطتها بالدنا

رغم الفواجع التي حتل من حني الآخر 
ف�إنن� نخطو خطوات اإلى االأم�م
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وجهت مراسلة بشأنها إلى املديرية اإلقليمية

تقوده وزارة الداخلية ويتوخى حتصني تدبير »الشأن احمللي« من االنزالقات

م�شروع تنزيل مهمة االفتحا�ص الداخلي 
داخل الجماعات »يحط الرحال« بال�شويرة

االفتحاص  مهمة  تنزيل  مشروع  إطار  في 
تقوده  والذي  الجماعات،  داخل  الداخلي 
جماعة  بمقر  مؤخرا،  التأم،  الداخلية،  وزارة 
انطالقة  إلعطاء  خصص  اجتماع  الصويرة، 
»تدبير  مهمة االفتحاص الداخلي على مستوى 

املمتلكات الجماعية«.
أهمية  إلبراز  مناسبة  االجتماع  هذا  وشكل 
االفتحاص الداخلي كأداة ال محيد عنها للسيطرة 
على املخاطر وتحسني التدبير الجماعي، ورافعة 

لتطوير أداء الجماعات الترابية.
املجلس  رئاسة  تدخل  مضمون  ووفق 
تكريس  ورش  فإن«  للصويرة،  الجماعي 
إطار  في  يأتي  بالجماعات  الداخلي  اإلفتحاص 
تنزيل مقتضيات الدستور، وفي سياق التحوالت 
العمومي  التدبير  نظام  يعرفها  التي  العميقة 
عناصر  من  مهما  عنصرا  يعد  كما  ببالدنا، 
الدستور  أفرد  التي  الجيدة  الحكامة  تفعيل 
املرافق  فيه على إخضاع  بابا خاصا، نص  لها 
وربط  والتقييم  للمراقبة  العمومية  واملؤسسات 

املسؤولية باملحاسبة«. 
كما أنه ورش » يندرج في إطار تعزيز املسار 
رافعة  الجهوية  وجعل  للمغرب  الديمقراطي 

توسيع  استدعى  ما  الترابية،  للتنمية  محورية 
وتخفيض  الترابية  الجماعات  اختصاصات 
مستويات الوصاية والرقابة القبلية عليها، لذلك 
أصبح من الالزم اعتماد آليات الرقابة الداخلية 
ونقطة  أداة  يعد  الذي  الداخلي  كاإلفتحاص 
املحلي،  التدبير  على  القائمني  ملساعدة  ارتكاز 
للخدمات  البرامج  استجابة  مدى  تقييم  على 

املقدمة للمواطنني« يضيف  التدخل ذاته. 
الذكر،   السالفة   املنطلقات  على  واعتمادا 
يشكل » اإلفتحاص الداخلي آلية مهمة لتحصني 
االنزالقات، خاصة  من  الترابية  الجماعات  عمل 
وأن مهام املواكبة التي تقوم بها املفتشية العامة 
لإلدارة الترابية أفضت إلى كون االختالالت التي 
سوء  نتيجة  ليست  الترابية  الجماعات  تعرفها 
نية، ولكنها تهم باألساس منظومة التدبير لعدم 
االضطالع الكامل للجماعات الترابية باملجاالت 
فإن  ثم  ومن  عملها«،  تؤطر  التي  القانونية 
املتعلق  الجانب  في  سواء  الداخلي،  »التدقيق 
بإرساء  الخاص  شقه  في  أو  الجيدة  بالحكامة 
واملؤشرات،  املعلومات  وتقاسم  الشفافية  ثقافة 
للتدبير  جديدة  نظرة  إرساء  اليوم  يقتضي 
الجماعي تقوم على إدماج التدقيق الداخلي في 

العملية التدبيرية بالجماعات«.
على   ذاته،  السياق  في  التأكيد،  وتم  هذا 
هذا  مواكبة  على  الداخلية   وزارة  »حرص 
ودعم  واملواكبة  التكوين  عبر  خاصة  الورش 
القدرات«، مع التشديد على  »أن مهمة التدقيق 

املمتلكات  تدبير  مستوى  على  واالفتحاص، 
هاما  موضوعاتيا  اختيارا  يعتبر  الجماعية، 
الوضعية  إلى  بالنظر  بالغة،  أهمية  يكتسي 
الجماعية  املمتلكات  تكتسيها  التي  املحورية 

على مستوى صنع القرار التنموي محليا«.

اإقليم طاطا..  تحويل مجموعة من 
المدار�ص اإلى »مدار�ص جماعاتية«

»بهدف توسيع العرض التربوي وتجويد التعلمات، تم، مؤخرا، 
األساس  الحجر  بإقليم طاطا، وضع  الترابية  الجماعات  بعدد من 
لتحويل مجموعة من املدارس إلى مدارس جماعاتية«...  يستشف 
ماسة،   - لسوس  والتكوين  للتربية  الجهوية  لألكاديمية  بالغ  من 
الفتا إلى »أن عامل إقليم طاطا، أشرف على وضع الحجر األساس 
بالجماعة  املريني  عنان  أبي  مدارس  مجموعة  من  كل  لتحويل 
الترابية إلسافن ومجموعة مدارس أيت هارون بالجماعة الترابية 
لتزغت ومجموعة مدارس أم الكردان بالجماعة الترابية أم الكردان 
من  مجموعة  تقديم  »تم  وباملناسبة  جماعاتية«.  مدارس  الى 
الثالث،  التعليمية  للمؤسسات  التربوية  الوضعية  املعطيات حول 
وكذا األهداف املتوخاة من تحويلها إلى مدارس جماعاتية، سيما 
القضاء على البناء املفكك، ومحاربة الهدر املدرسي، وتنشيط الحياة 

املدرسية، وتجويد التعلمات وترشيد استغالل املوارد البشرية«.
لإلشارة فإن »توسيع العرض املدرسي بإقليم طاطا، يندرج في 
التربية  بمنظومة  املتعلق   51.17 رقم  االطار  القانون  تنزيل  إطار 
الجودة  ملعايير  االستجابة  وكذا  العلمي  والبحث  والتكوين 

املنصوص عليها«.

الر�شيدية.. اإحداث »دار الحياة«
 

شهدت مدينة الرشيدية، في بداية األسبوع املنصرم، تدشني »دار 
الحياة«، بحضور والي جهة درعة - تافياللت وعدد من املسؤولني 

والشخصيات املدنية  والعسكرية. 
بالرشيدية على مقربة من املركز  وسيمكن إحداث »دار الحياة« 
إيواء املرضى  »من  االستشفائي الجهوي موالي  علي الشريف،  
وأفراد عائالتهم من املنحدرين من وسط متواضع وغير القاطنني 

بالرشيدية  طيلة فترة خضوعهم للعالج باملستشفى« .
وتطلب إحداث  »دار الحياة«، التي تبلغ طاقتها اإليوائية أكثر 
من 1450 استقباال في السنة، غالفا ماليا بقيمة مليون و700 ألف 
درهم. وتم انجاز املشروع بفضل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
على مساحة مغطاة بلغت 526 مترا مربعا ، تتكون من 12 غرفة 
مجهزة بمختلف متطلبات الراحة بما فيهم مكيف للهواء، باإلضافة 

الى قاعة االنتظار ومكتبني إداريني وبهو و مرافق صحية. 
اللجنة  من  كل  إنجازه  في  ساهم  الذي  املشروع  هذا  ويتوخى 
اإلقليمية للتنمية البشرية، واملندوبية اإلقليمية للصحة بالرشيدية، 
اطار  في  يندرج  والذي  عنهم«،  املتخلى  لألطفال  األمل  وجمعية« 
عناء  من  والتخفيف  »تسهيل  البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
املرضى و ذويهم   الذين يفدون على املركز االستشفائي الجهوي 
غالبيتهم  وأن  خاصة  تافياللت،    – درعة  جهة  أنحاء  جميع  من 
فقراء و من  محدودي الدخل، حيث  أن االستقبال وااليواء سيكون 

باملجان«.
 فجر مبارك

تارودانت.. �سقوط متورطين
في ترويج الممنوعات 

في إطار العمليات التطهيرية التي تشنها الفرق األمنية التابعة 
املناطق  من  العديد  تستهدف  والتي  بتارودانت،  الوطني  لألمن  
»تمكنت   باملدينة،  أنواعها  بكل  املخدرات  بيع  وبؤر  السوداء 
عناصر الشرطة، في مستهل األسبوع املنصرم، من  إيقاف ثالثة 
متلبسا  املدينة  بوسط  إيقافه  تم  األول  تلبس،  في حالة  أشخاص 
بترويج مسكر ماء الحياة، و الثاني من أجل ترويج املخدرات، حيث 
عثر بحوزته على كمية ربع كيلوغرام من مخدر الشيرا ، باإلضافة 
إلى مبلغ مالي و سالح أبيض، في وقت تم توقيف الشخص الثالث  
بمحله، بعدما توصلت الفرقة األمنية بمعلومات مفادها كون أحد 
السجائر  كذا  و  املهرب  املعسل  مادة  بيع  على  يعمل  األشخاص 
املهربة« تفيد مصادر أمنية، مشيرة إلى أن » عملية اإليقاف أسفرت 
200 علبة  املعسل وأزيد من  مادة  كيلوغرامات من  عن حجز عدة 

سجائر مهربة«.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة املختصة، تم وضع املوقوفني 

الثالثة تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث.
عبد الجليل بتريش

التدقيق الداخلي يقتضي إرساء نظرة جديدة للتدبير الجماعي...                     »أرشيف«

أورارى علي  

عقدت الجماعة الحضرية للخميسات دورتها 
جدول  وتضمن   ،2021 فبراير  لشهر  العادية 
تلك  أبرزها  بني  من  كان  نقط،  ست  أعمالها 
  2016 مابني  الجماعة  عمل  بتقييم  الخاصة 
شأنها  في  النقاش  استغرق  والتي   و2021،  
وقتا طويال ،  . وسبق للجنة امليزانية والشؤون 
املالية والبرمجة أن تدارستها في اجتماع سابق 
عمل  تقييم  مشروع  على  اطلعت  أن  وبعد   ،
»بمجموعة من  أنه يتسم  لها  الجماعة،  اتضح 
والتركيز  العمل  من  املزيد  ويتطلب  النقائص 
دقة،  بكل  نسبته  وتحديد  إنجازه  تم  ما  على 
الحال  واقع  يعكس  شامال  تقييما  يكون  حتى 
دون  حالت  التي  واملشاكل  اإلكراهات  ويوضح 
تنفيذ بعض املشاريع املدرجة« وأوصت املجلس 
القيام  إلى حني  النقطة  هذه  في  »بتأجيل البت 

بتقييم متكامل«. 
املحاور  الجماعي  العمل  برنامج  وتضمن 
 - للمدينة  االقتصادية  التنافسية  دعم  التالية: 
الحضري  التأهيل  إعادة    - والسكنى  التعمير 

الجماعية  التجهيزات   - األساسية  والبنى 
البيئة    - السكانية  الصحة  على  املحافظة   –
االجتماعية  التنمية   - املستدامة  والتنمية 
الحكامة   - والترفيه  والرياضية  والثقافية 

الجماعية.
وخالل أشغال الدورة تم طرح تساؤل عريض  
مفاده: »ملاذا لم تتحقق املشاريع بكليتها ومنها 

تأهيل  وكنموذج  أي شيء،  منها  ينجز  لم  التي 
أسبوعي  سوق  إنشاء   الجماعية،  األسواق  

خارج املدينة، تأهيل املحطة الطرقية؟«.
بتأجيل هذه النقطة حتى  وقد تمت املطالبة« 
مجموعة  لتثار  الكاملة«.  األهمية  لها  تعطى 
مالحظات ومؤاخذات أشارت إلى »أن تدبير شأن 
املدينة ال يسير  في اإلتجاه الصائب،  وحصيلة 

الساكنة،  انتظارات  ملستوى  ترق  لم  املجلس   
عمومية  وثيقة  بمثابة   يعد  الجماعة  وبرنامج 
وتعاقدية بني الجماعة والسكان،  ووجب إطالع 
الرأي العام على محتواها،  وهو برنامج يتطلب 
شروطا لتحقيقه.  مداخل املدينة األربعة لم تعرف 
التحسن،  تهيئة الساحات الخضراء بعيدة عن 
غابة  األخرى،   املدن  في  عليه  املتعارف  الشكل 
املقاومة كنموذج  توجد في وضع   مندهور،  مما 
يؤكد أن التدبير غير جاد«. ليتم التصويت على 

تأجيل  هذه النقطة. 
تعرف  إنها  الجماعة،  مالية  يخص  ما  »في 
جديد  من  أثيرت  قضائية  أحكام  الخلل، 
ات«.    اإلستثمار  غياب  كاهلها،  أثقلت   والتي 
غير  الباقي   مشكل  »هناك  املوارد  وبخصوص 
املستخلص، مشكل  سوق الجملة ، غياب تصور 
التوصل  لعدم  ونظرا  املوارد«،  حول  ناجع 
إجراء بعض  نقطتي  تأجيل  تم  فقد  بامليزانية،  
الشيء  ونفس  الفائض،  وبرمجة  التحويالت، 
والتصويت  بالدراسة  الخاصة  للنقطة  بالنسبة 
بالتجزئات  املتعلق  التحمالت  كناش  على 

العقارية املراد  إحداثها.

مراسلة خاصة

وجه عدد من أساتذة  الثانوية  التأهيلية »ف...« بسطات، رسالة 
تظلمية إلى املدير اإلقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين املهني 
والتعليم العالي، مصحوبة  باستقالة جماعية من مجلس التدبير 
واملجلس التربوي، معللني موقفهم هذا  بما وصفوه بـ »السلوكات 

الالتربوية« التي تطبع التدبير اإلداري للمؤسسة.  
بتدخالت  تهدأ  أن  األوضاع  تلبث  »ما  الرسالة:  في  جاء  ومما 
سابقة ومتكررة من قبل العديد من األطراف والهيئات، على رأسها 
»إذكاء  إلى أسلوب  »الرجوع«  املدير اإلقليمي«، حتى  يتم  السيد 
لهيب الصراع باستخدام لغة القمع والتهديد، وذلك في خضم إجراء 
اجتماعات املجالس أو في مختلف فضاءات املؤسسة، حتى إن ذلك 

يصل إلى التجريح واإلساءة املتكررة«. 
وأشارت الرسالة إلى نموذج لهذه »السلوكات« تمثل في »اعتداء 
»تصفية  بـ  وصفته  ما  مستنكرة  األساتذة«،  أحد  على  جسدي 

الحسابات بعيدا عما هو تربوي«.  
وتوقفت الرسالة عند ما نعتته بـ »األجواء املشحونة، التي تنعدم 
فيها أبسط شروط العمل والراحة النفسية لألطر التربوية، والتي 
تؤثر سلبا على عطائهم ومردوديتهم، وذلك بعدما كانت املؤسسة 
تتبوأ مراكز متقدمة إقليميا من حيث نسب النجاح«، الفتة إلى  » 
واعتماد  التسيير،  في  االنفرادية  وتبني  التشاركية  املقاربة  غياب 
قرارات جاهزة دون األخذ بعني االعتبار آراء ومالحظات األساتذة 
اعتماد لغة القمع  أعضاء املجالس مما يجعل دورها شكليا فقط - 
والتهديد، والتعسف في استعمال السلطة من خالل االستفسارات 
إفشاء   - التربوي  التواصل  أشكال  لكل  الكلي  الغياب   - املزاجية 
واملذكرات  الشخصية،  الوثائق  إرسال  خالل  من  املهني  السر 
واالستفسارات مع حراس باب املؤسسة التابعني لشركة الحراسة 

الخاصة«.
غياب  إلى  االنتباه  الرسالة  أثارت  ذاتها،  باألجواء  وارتباطا 
داخل  به،  املعمول  الصحي    »البروتوكول  اعتماد  مؤشرات 
املؤسسة، مما يعرض حياة األطر والتالميذ للخطر الوبائي، دون 

جماعة اخلميسات

دورة الم�ساكل المتراكمة، البرامج غير المنجزة والنقط الموؤجلة؟

ا�ستقالة 
جماعية من 

مجل�ص التدبير 
والمجل�ص 
التربوي  
لثانوية  

تاأهيلية ب�شطات

الق�سر الكبير..  تقييد 
وترتيب معالم اأثرية  

لبحث  لقاء  الكبير،  القصر  بمدينة  مؤخرا،  انعقد، 
»وذلك  للمدينة  الثقافي  املوروث  أهمية جرد وتوثيق 
على  األثرية  املعالم  من  عدد  وترتيب  تقييد  أفق  في 

مستوى املدينة«.
من  عدد  مشاركة  شهد   الذي  االجتماع،  وخلص 
املسؤولني الجماعيني واملسؤولني عن الشأن الثقافي 
باإلقليم واملؤرخني، إلى عدد من التوصيات من بينها 
مرحلة  على  والسهر  للتتبع  مشتركة  لجنة  »إعداد 
التقييد وجرد معالم التراث الثقافي املادي والالمادي 
الشعبية  الشفهية  التعابير  بعض  وتقييد  باملدينة، 
التقليدية  والحرف  بوجلود  ورقصة  كجهجوكة 

)املنديل، الدرازة(«.
وأوصى االجتماع، أيضا، بـ »بتسجيل مزار سيدي 
ميمون كتراث ثقافي المادي، وإجراء حفريات بصومعة 

البنات، وإحداث مركز لتثمني التراث الثقافي«.

»أرشيف«
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االشتراكي

محمد الصفى

       اعتبارا لكون العنوان هو إشهار 
في  جاء  كما  عنه،  مكثف  وإعالن  للنص 
دراسة الباحث كلود دوشي، الذي خصص 
 « كتابه  في  العنوان  عن  شامال  بحثا 
الفتاة املهملة والوحش البشري«، معتبرا 
العنوان أساسيا لجسم أي نص، ملا يحمله 
القارئ،  من دالالت بليغة تجعله قريبا من 
وفي نفس الوقت محط تساؤالت وتأويالت 
وتأسيسا  النص،  ملحتوى  دراسته  وفق 
على ذلك تقدم لنا الشاعرة والكاتبة حسنة 
»من عني  الشعرية  أولهاشمي مجموعتها 
يضم  الذي  صغير«  فرح  مرَّ   ... البومة 
نثرية،  قصيدة  دفتيه خمسا وسبعني  بني 
من  وتوحدت  الشكل  حيث  من  تنوعت 
مكونة  الفكرية،  والحمولة  الرؤيا  خالل 
ِعقدا سعت من خالله للسعي والبحث عن 
سبيل أو وصفة للفرح في ظل مجموعة من 
يعيشها  بات  التي  والظروف  اإلكراهات 
التي بات  الذات -  املرء، سواء مع نفسه - 
له  أشارت  ما  وهو  املعرفة  حق  يعرفها  ال 
بول  قولة  خالل  من  مجموعتها  بداية  في 
تخفى  الحقيقية،  املرء  »أسرار  فاليري 
أو   « اآلخرين  على  تخفى  مما  أكثر  عليه 
مع اآلخرين، قصائد استطاعت من خاللها 
العمودي  الجمود  ذاك  كسر  الشاعرة 
املشبع  نمطها  مستحدثة  للقصيدة، 
الرائعة،  والبالغية  اإلبداعية  بالصور 
لغوي  امتداد  عبر  القارئ  شهية  فاتحة 
قراءتنا  من  وانطالقا  له.  نهاية  ال  وداللي 
املبسطة لغالف هذا الديوان، نستشعر ذاك 
الشاعرة،  تختزله  الذي  الداخلي  الصراع 
الهم،  ذاك  ومقاسمتنا  إشراكنا  محاولة 
تتوسط  التي  الغالف  لوحة  خالل  من 
مبحرة  معالم  بدون  مدينة  لوحة  السواد، 
ينجيها  آمن  مرفأ  عن  تبحث  الغيوم،  بني 
العنوان  يأتي  فيما  الغيمي،  الطوفان  ذاك 
القاني  األحمر  بلونه  الصفحة  أعلى  في 
الذي يرمز في حد ذاته للتمرد واالستجداء 
السلطة  براثني  من  االنعتاق  أجل  من 
وفي  الحياة،  وزحمة  واأللم  والجبروت 
والحب  بالفرح  يوحي  فهو  الوقت  نفس 
و السالم من خالل تلك الخطوط البيضاء 
رمزية  مع  يتماشى  ما  وهو  تؤطره،  التي 
بنا وحملنا  استأثر  الذي  الديوان،  عنوان 
أن  سبق  كما  بدواخله،  ما  مكاشفة  على 
 « القراءة  لهذه  استهاللنا  في  إليه  أشرنا 
حيث أنه برغم أوجه التناقض الذي يعتري 
الشعبي  املأثور  في  البومة  وداللة  رمز 
يرمز  مخلوقا  كونها  الغربي،  أو  العربي 
شهاب  ذكرها  كما  والخراب  الحظ  لسوء 
املستطرف   ( كتابه  في  األبشيهي  الدين 
وكذا في ترجمة ابن  في كل فن مستظرف( 
شكسبير  ووليام  ودمنة«  لـ«كليلة  املقفع 
ماكبث(. فعلى نقيض ذلك   ( في مسرحية 
فقد اعتبرها اليونانيون رمزا للحكمة، كما 
الرحمن  عبد  أمل  األديبة  ذلك  عن  عبرت 
يوحي  البومة  هدوء  إن   « قالت  حني 
وقد قاسمتها في  بالحكمة فهي ال تؤذي« 
ترى  أن  حيث  السمان  غادة  الشاعرة  ذلك 
الكون بعينني  إلى  البومة طائر يتطلع  أن 
ويعري  بعيد  من  العالم  يرقب  فاحصتني، 
العيون بنعيبه ويفضح التزمت و الجمود، 
يمكننا  األخيرة  هذه  أساس  على  لربما  و 
في  املبطن  و  املستفز  العنوان  هذا  قراءة 
تعود  هنا  البومة  فرمزية  الوقت،  نفس 
الوطن  أو  املدينة  لتلك  اليومي و  للمعاش 
الفرج  ساعة  أن  أساس  على  املغبون، 
والفرح ال محالة قادمة ومطلة من عني)ها(. 
إهداءات  من  يطالعنا  ما  وبخالف 
غالبا  والتي  واملراجع،  الكتب  من  بعدد 
أو  لألم  تكون  إما  تكون بشكل مباشر،  ما 
أو  الحبيبة،  أو  للحبيب  أو  الوالدين معا، 
األبناء أو األصدقاء، فقد جاء إهداء حسنة 
من  يحمله  ملا  خاص  نوع  من  أولهاشمي 
ذلك  في  مستندة  عميقة،  ورمزية  داللة 
املجازات  معتمدة  البيانية  بالغتها  على 
إهداء  التأويل،  على  املفتوحة  الحارقة، 
ال  لكنها  يدها  الزمن  أهمل  التي  للجدران 
تتردد في دعوتها للعناق، وحيث أن رمزية 
تكون  أن  فيمكن   للمكان  توحي  الجدران 
التي  املدينة  أو  الوطن  ذلك  بمثابة  هنا 

فما  وإهمال  ضياع  من  إليه  آلت  ما  رغم 
بهويتهم  واملتعلقني  محبيها  تجذب  زالت 
هذا  رمزية  نربط  يجعلنا  مما  ووطنيتهم، 
اإلهداء برمزية لوحة الفنان محمد سعود 

التي تؤثث غالف الديوان. 
الديوان،  خالل  من  بوضوح  يتجلى 
واملتميز  الشاعرة  سلكته  الذي  النهج 
بجماليات  املتسم  الواعي  باألسلوب 
الصورة  رصد  ومحاولة  الشعري،  النص 
والداللي  الرمزي  شكلها  في  الشعرية 
بشكل  وذلك  الذات،  تجاه  أو  اآلخر  تجاه 
تراكيب  من  قصائدها  تتضمنه  ملا  الفت 

فكرية وشعورية منبثقة من حمولة داخلية 
املرهف،  والحس  باألحاسيس  مشبعة 
شأنها شأن غالبية النساء اللواتي امتطني 
صهوة الشعر واعتلني مقاماته ملا يتميز به 
من أسلوبهن وتعبيرهن املركز واملشحون 
الجمالية  املقاربات  لتبقى  باملعاناة، 
الديوان،  قصائد  عليها  أسست  التي 
نفسية  وظواهر  عالقات  من  تحتويه  وما 
في  بالشاعرة  يحيط  ما  تجاه  وشعورية 
 - والخارجي    - الذات   - الداخلي  عاملها 
في  معا  والرؤيا  الصور  لتتوحد    - اآلخر 
املتناقضة  للتراكيب  صور  واحدة،  حالة 
وكذا  الشعورية،  واألحاسيس  والظواهر 
بنيت  التي  والتأويالت  اإليحاءات  حيز 
فهم  أو  قراءة  منا عند  يتطلب  عليها، مما 
شعر الشاعرة حسنة أولهاشمي، اإلحاطة 
أنها  سيما  النفسية،  العوالم  هذه  بكل 
خلقت تفاعال ما بني ما هو شعري وسردي 
الشعر  تكتب  فهي  قصائدها،  أغلب  في 
الشعر،  بأسلوب  والقصة  القصة  بطريقة 

للنص  كتابات  أمام  أننا  يبني  ما  وهو 
املثقف املليء باإلحاالت واإليحاءات، وكذا 
من  تحتاج  التي  واألماكن  األسماء  بعض 
مرجعياتها  ومعرفة  عنها  البحث  القارئ 
التي  الشعر  سفينة  يبرز  مما  وخلفياتها، 
التجديد  حركة  تمتطيها شاعرتنا، سفينة 
الرموز  تستخدم  التي  العربي  الشعر  في 
ومشحون  مركز  بتعبير  واإليحاءات 
منفصل،  عالم  عندهم  والكلمة  باملعاناة، 
والصادقة  الفياضة  باألحاسيس  مليئة 

النابعة من دواخلهم.
إلى  الديوان  قصائد  في  الوعي  يتجه 

جميل  عالم  في  بالرغبة  الحس  تصعيد 
جذوة  إيقاظ  مع  واألمل  الحب  يسوده 
األلفاظ والدالالت املشعة، وهو  الحلم عبر 
ما نلحظه من خالل  قصيدتها األولى التي 
تسعى  والتي  عنوانها،  الديوان  يحمل 
الشاعرة من خاللها إيقاظ اإلرادة والحلم 
بـزهرة  لها  ترمز  التي  و  والفرح،  باألمل 
 / الدمى  وحدها   / حارتنا  في   « الحناء 
على   / الحناء  زهرة  بوشم  احتفظت  من 
من استلت شعرة   / وحدها   / كفها الناعم 
مما   19 ص:   « الظالم  جديلة  من  الفجر/ 
جعله نصا مفعما بلغة التحدي، وتجسيدا 
في  الشاعرة  وأحاسيس  ومعاناة  لرؤى 
عالقتها بما تحس به ويحس به اآلخرون، 
وهو  ما نلمسه في قصيدتي » حني أقشر 
تسعى  إذ  آخر«  »صباح  و  العالم«  جلد 
األنجع  الوصفة  عن  البحث  الى  الشاعرة 
ملعالجة ما يتخبط فيه اآلخرون من هموم و 
أن الليل الذي يسيح  ال تنسوا /  مشاكل » 
 / عصية  نهارات  طني  هو   / قبضتكم  من 

أسوقه  به أخاتل املوت عند مطلع النفور/ 
في مغبر   / إلى آخر نقطة ضئيلة   / بدالل 
الحب » ص: 40 » أتقفى بغير حذر / طريقا 
ضاال/ ألتعثر بدالل/ أرشف سهو وجودي / 
و أتذوق / صباحا آخر« ص:57 .إنه إيمان 
بلوغها  من خالل  بذاتها  وثقتها  الشاعرة 
مما  صدق  بكل  النفس  محاورة  ملرحلة 
جعلها تبوح بلغتها الصافية والخالية من 
كل سوء فهم أو تبديل لدالالت النص، وهو 
ما نالمسه في قصيدتها » أنا املشاءة بني 
فلجة املوت«، إذ أنها تضفي على ما يحيط 
بها في هذا العالم الشاسع بكل شيء، كلمة 
الضمير  موت  االستعاري،  ببعدها  املوت 
انقشاع  آملة  واملبادئ،  والقيم  واألخالق 
بما  العالم  على  يخيم  الذي  السواد  هذا 
فيه ذاتها واستعادة الحب ملوقعه ومكانه 
بيننا، حتى يستوي الكالم وتزهر الحياة 
من جديد » أيها الجدار/ اليوم ال تخبرني/ 
ضاعت أرواحها بني  عن قصاصات وطن/ 
أيها  لك  تبا   « تقول  أن  إلى   «  ... شقوق/ 
حلق  في  أخبارك  تتورم  املريض/  العالم 
على  يدك  ضع  الجدار/  أيها   ... الحقيقة/ 
وتزهر أقدامي على  ليستوي الكالم/  فمي/ 
ناصية بياضه ». أما في قصيدة » للدموع 
للفرح  رمزا  الطفل  من  جعلت  فقد  نشيد« 
ذاك  وطنها،  في  تأملها  التي  والسعادة 
الوطن الذي يؤملها ما به من معاناة، كأنه 
ذاك املعشوق الذي تحن إليه وإلى طلعته 
البهية ذارفة عليه دموع الشوق »من يوصد 
غرف  تفتح  لن  العشق/  يطرقها   / أبوابا 
 « ... ودبيب خالص/  إال يد املوت/  روحه/ 
ودموع  وآهات  أمنيات  حنني،   ،128 ص: 
على هذا الوطن هو سمة قصيدتها » غداة 
حزن«: غداة حزن/ دفنت جدتي ضفيرتها/ 
في قريتنا األطلسية/  عند قدم بئر معمرة/ 
أشيد بها جسر  اآلن ... أريد خصلة منها/ 
ص: 140 و يبقى األمل  أمان في دمي.. » 
دمعة  أنا   « في  تقول  كما  شيء  كل  في 
ارفع  الجرح/  رفيق  »يا  األولى«:  الريح 
عجني  من  معا  لنهيئ  تعال  قليال/  رأسك 
معا/  لنصعد  تكفينا  هشة/  ساللم  الطني/ 
الوجود/  نخب  لشرب  الفناء/  شهقة  إلى 
ص:173.    « موتا.  العشق/  فم  من  ونقطر 
قصائد  أولهاشمي  حسنة  قصائد  لتبقى 
متميزا  وتعبيريا  تصويريا  رونقا  تحمل 
وسالسة وشفافية بليغة، عكستها عناوين 
بني  متوزعة  بنبرات  جاءت  التي  الديوان 
الحزن والفرح والشكوى  والحنني، معبرة 
ت مضاجعها  عن أبعاد الشاعرة  التي قضَّ
الفكرية  الرسالة  كونها تدرك تمام اإلدراك 
واألخالقية والتوجيهية التي تحملها تجاه 

وطنها وتجاه أبناء هذا الوطن ». 
ومن الظواهر البارزة في هذا الديوان 
سواء  املتعددة،  بألوانها  التكرار  ظاهرة 
العطف  كحروف  معينة  حروف  خالل  من 
الدمار-  شوق-  العالم-   « معينة  ألفاظ  أو 
األم-  الريح-  الفرح-  املوت-  الفراغات- 
 .. املسافات  فمي-  دمي-  السواد-  الطفل- 
» تكرار يعكس إلحاح الشاعرة على تأكيد 
يعكس  أنه  كما  للمتلقي،  إيصاله  تريد  ما 
إلى  وتماسكها،  النصية  البنية  ترابط 
البديعية  املحسنات  على  اعتمادها  جانب 
نهج  خالل  من  قصائدها  أيقظت  التي 
أسلوب االنزياح الذي منحتها خصوصية 
إلى  أشار  كما  ومتعة،  وتوهجا  خاصة 
إن   « بلومفيلد  األمريكي وليام  الناقد  ذلك 
والتفكير،  الكتابة  في  متأصل  االنزياح 
جامدا  األدب  لكان  العملية  هذه  فلوال 
والفكر اإلنساني متكلسا«. ومن محسنات 
التشبيه  بني  جمعت  التي  الكالم  هذا 
واالستعارة والداللة و الخيال، ندرج » ثغر 
عيون  األرض/  شفاه  الربوة/  جيد  النهر/ 
السنابل/ عشب ضرير/عني الريح / أجنحة 
يجب  التي  املالحظات  ومن  النسيان...«. 
التركيز عليها أيضا في الديوان هو جنوح 
الشاعرة للقصائد التي تميل للطول،  حيث 
معها  امتد  و  إال  القصيدة  طالت  كلما 
معها  ويختفي  أحيانا،  وتاه  املتلقي  فكر 
والرموز،  الدالالت  وتتزاحم  اإليحاء،  ذاك 
الشعرية،  الصورة  عقد  ينفرط  وبالتالي 
القصيرة  أو  املتوسطة  القصائد  بعكس 
الشعراء  بعض  جعل  ما  وهو  املكثفة،  
يلجأون إلى نهج البناء الدائري واملقطعي 
إلى  املطولة  القصيدة  بتقسيم  والدرامي، 
أو  رؤية  على  مقطع  كل  يحتوي  مقاطع 
بالفكرة  ارتباط  لها  مختزل،  بشكل  فكرة 

الرئيسية للقصيدة.
 أخيرا ال يمكننا إال أن نشير أن ديوان 
 « صغير  فرح  مرَّ   ... البومة  عني  من   «
يعتبر نموذجا ملا يتمنى وينتظر كل عاشق 
للشعر وجمال الكلمة وجزالة اللفظ وروعة 
األسلوب، مما يعكس تمكن الشاعرة حسنة 
ومواكبتها  الواسعة  وثقافتها  أولهاشمي 
ملسار الحياة األدبية والحياة عامة، جاعلة 
من الشعر مالذها الذي وجدت فيه ضالتها 
أحالمها  و  وآمالها  ذاتها  عن  للتعبير 

املرتبطة بهموم الوطن ومواطنيه.

500  وثيقة من ر�سيد الفقيه �سيدي 
حممد بن موالي اأحمد العمراين

وهبتها ذ. لالصفية العمراني
 لمؤسسة أرشيف المغرب 

الرصيد  إغناء  في  األهمية  بالغ  رافد  من  العائلية  األرشيفات  تشكله  ملا  نظرا 
الوثائقي الوطني، ووعيا بالدور املنوط بمؤسسة أرشيف املغرب في هذه النوع من 
الوثائق، أبت األستاذة لالصفية العمراني )كلية االداب والعلوم االنسانية بمراكش( 
باسمها وباسم عائلتها إال أن تأتمن املؤسسة، على سبيل الهبة، على ما يربو 500 
سيدي  الفقيه  »رصيد  اسم  تحت  للباحثني  وإتاحتها  وحفظها  جردها  سيتم  وثيقة 
العدلية  العقود  من  مجموعة  من  يتكون  والذي  العمراني«  أحمد  موالي  بن  محمد 
دادس  بمنطقة  العمراني  لعائلة  أرخت  التي  التجارية  املعامالت  مختلف  تهم  التي 
ودرعة، باإلضافة الى وثائق تخص الحيازة وتقسيم اإلرث والبيع والشراء،  فضال 

عن مجموعة من التقييدات املتعلقة بشجرة األنساب.
هذه الوثائق تم جمعها من طرف الفقيه املرحوم سيدي محمد بن موالي أحمد 
العمراني )2018-1917( املزداد بزاوية جده أبي عمران موسى االدريسي وبها تعلم 
لذا  بالتوثيق والتاريخ  القرآن واملتون. وقد توطدت عالقته  القراءة والكتابة وحفظ 
حرص على جمع الوثائق واالعتناء بها وصيانتها من التلف والضياع حتى أصبح 
مختصا في قراءة خطوطها وفك مضامينها؛ مما جعله خبيرا ومرجعا مقبوال لدى 
املحاكم الشرعية بورزازات، خاصة القضايا املتعلقة بالقبائل واألسر، كما كان يقوم 
مقام الترجمان من العربية الى االمازيغية أو العكس في محاكم ورزازات ومراكش 

ألزيد من ثالثة عقود)1950-1980(.

»دفاتر تراث مراك�ص واجلهة« تخ�س�ص 
عددها الثالث ل�ساحة جامع الفنا

والجهة«  مراكش  تراث  »دفاتر  والتاريخية  والفنية  الثقافية  املجلة  خصصت 
عددها الثالث لساحة جامع الفنا الشهيرة.

وساهم في هذا العدد املخصص للساحة الشهيرة املدرجة ضمن التراث الثقافي 
منظمة  طرف  من   1985 منذ  العاملي  والتراث   ،)2001 )إعالن   2008 منذ  الالمادي 
اليونسكو، باحثون وفنانون وكتاب مرموقون من قبيل جعفر الكنسوسي، وباتريك 
مناش، وغزالن مفري، وأبو عبد اهلل أكنسوس، وإيمان أشرف، ومحمد أمني الفتحي، 
محمد آيت لعميم، وإيلي مويال، ومحمد موهوب، ويوسف غاندي، ورجاء بنشمسي 
بساحة  صلة  على  البحوث  من  جملة  العدد  هذا  فهرس  ويتضمن  عباسي.  وأمال 
و«جامع الفنا من خالل  جامع الفناء من ضمنها، »قصة جامع الفنا .. قصة إحياء« 
و«جامع الفنا 2021 - عرض وجهة  و«فندق البارود املسمى جامع الفنا«  الصورة« 

نظر جمعية منية مراكش« و«تأمل حول الفراغ في جامع الفنا«.
و«مآل متحف  الفنا«  بـ«نظرة متجددة حول ساحة جامع  أيضا  األمر  ويتعلق 
و«صحف جامع  و«صور عن ماضي الساحة«  التراث الالمادي لساحة جامع الفنا« 
الفنا« و«ثنائية الوجود والفناء بصدد جامع الفنا« و«رحبة جامع الفنا، أكبر مرسى 
بري في القارة« و«منامة قطوفها دانية« و«من جامع الهناء إلى جامع الفنا«. وفي مقال 
تقديمي، قال جعفر الكنسوسي، أحد مؤسسي هذه املجلة، »في الوضع الراهن، هناك 

اقتران تاريخي يتيح تحقيق إحياء هذه الساحة التاريخية، واإلدارة هي الضامن«.

»مخالب القدر« للروائي عزيز حسبي

اخليال بني الواقع واالأ�سطورة

صدرت مؤخرا للكاتب عزيز حسبي رواية جديدة بعنوان »مخالب القدر« 
)Griffes du destin( عن دار النشر »Quid Editions«، يروي فيها رحلة حافلة 
الرواية  هذه  في  الكاتب  ويستعرض  )جان(.  سابق  ملستعمر  والدروس  باألحداث 
تجربته في املغرب واالمتيازات التي كان يتمتع بها بمعية أصدقاء وسط بيئة قروية 
التي  الحب  عالقة  مبرزا  واملسيحي،  األوروبي  العالم  عن  ومختلفة  بامتياز  تقليدية 

جمعت بني »أديل وبلعيد« من النظرة األولى، رغم تعارضهما في كل شيء.
التقريب  في  أحيانا  والحب  الصداقة  فيها  ساهمت  مواقفا  الرواية  تستحضر 
فيما  تفاعال،  الروابط  بني أشخاص من عاملني مختلفني. كما شهدت بعض من هذه 
كانت العديد من العالقات األخرى نتاج خيال مستوحى من الذاكرة الخصبة ألساطير 

القرية.
يناقش املؤلف، في هذه الرواية، تاريخ العالقة املتفردة التي نشأت بني املغرب، 
من  الخارجي  العالم  مع  مواجهة  في  والتاريخ  الجغرافيا  الذي جعلته  املسلم  البلد 

خالل تقاطع روابط سلمية وعدائية.
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أخبار ثقافية
إضاءة وقراءة في ديوان » من عين البومة ... مرَّ فرح صغير » للشاعرة حسنة أولهاشمي

عندما تزهر االأفراح يف عتمات ال�سواد

سفينة الشعر
 التي تستقلها الشاعرة،  
سفينة  التجديد في الشعر 

العربي  التي تستخدم الرموز 
واإليحاءات  بتعبير مركز 

ومشحون

تخلق  حسنة
 أولهاشمي  تفاعال بين 
ما هو شعري وسردي،  

فهي تكتب الشعر  بطريقة 
القصة والقصة بأسلوب 

الشعر



الكلمات   المسهمة11
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  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أّما الحلول املطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »االزدواجية« مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرفبرايررجباأليام

31506:4613:5016:5119:2020:34اإلثنين

41606:4513:5016:5219:2120:35الثالثاء

51706:4413:5016:5219:2220:36األربعاء

61806:4313:5016:5319:2320:37الخميس

71906:4213:4916:5419:2320:38الجمعة

82006:4113:4916:5419:2420:38السبت

92106:4013:4916:5519:2520:39األحد



المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية 
بفاس

المحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

محفظ بالمزاد العلني
ملف التنفيذ إنذار عقاري 
بمثابة حجز عقاري رقم: 

2018/30
لفائدة: مؤسسة مصرف 
المغرب بواسطة دفاعها 
األستاذ يحياوي امحمد 

المحامي بهيئة وجدة
ضد: خليفة عاللي بن 

الظاهر
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية  بالمحكمة  الضبط 
بتاريخ:  أنه  للعموم  بوجدة 
الساعة  على   2021/03/31
الثانية والنصف زواال بقاعة 
المحكمة،  بهذه  الجلسات 
العلني  بالمزاد  البيع  سيقع 
ميسور  مزايد  وآخ��ر  ألكبر 
»اكدال  المسمى  للعقار 
1ب159« ذي الرسم العقاري 
عدد 02/91744 مساحته 1 
بزنقة  الكائن  سنتيار،   8 آر 
 8 رقم  أك��دال  تجزئة  الصقر 
منزل  عن  عبارة  وهو  وجدة 
له واجهة واحدة يتكون من 
حديقة  ب��ه  بمدخله  سفلي 
أول  وطابق  مرآب  صغيرة، 
مع  غ��رف��ة  ب��ه  مستقل  ب��اب 

السطح.
وقد حدد ثمن انطالق المزايدة 
أعاله  المذكور  العقار  لبيع 
مبلغ  في  الخبير  ط��رف  من 

850.000,00 درهم.  »
لفائدة   3% نسبة  زيادة  مع 
للمملكة،  العامة  الخزينة 

ويشترط ضمان األداء.
أو  المعلومات  من  وللمزيد 
االطالع على كناش الشروط 

والتحمالت وتقديم عروض، 
يجب االتصال بقسم التنفيذ 
بمصلحة كتابة الضبط لدى 
بوجدة  التجارية  المحكمة 
حيث يوجد ملف اإلجراءات 

رهن إشارة العموم.
ع.س.ن /504/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية 
بفاس

المحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

محفظ بالمزاد العلني
ملف التنفيذ إنذار عقاري 
بمثابة حجز عقاري رقم: 

2018/55
لفائدة: مؤسسة مصرف 
المغرب بواسطة دفاعها 
األستاذ يحياوي امحمد 

المحامي بوجدة
ضد: محمد طلحة

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية  بالمحكمة  الضبط 
بتاريخ:  أنه  للعموم  بوجدة 
الساعة  على   2021/03/31
الثانية والنصف زواال بقاعة 
المحكمة،  بهذه  الجلسات 
العلني  بالمزاد  البيع  سيقع 
ميسور  مزايد  وآخ��ر  ألكبر 
للعقار المسمى »دار بادي« 
ال��ع��ق��اري ع��دد  ال��رس��م  ذي 
آر   1 مساحته   O/29363
بتجزئة  الكائن  14 سنتيار، 
الحاج احميدة زنقة الموصل 
وجدة قرب السوق النموذجي 
لبوقنادل بوجدة وهو عبارة 
سفلي  من  يتكون  منزل  عن 
له  وال��س��ط��ح  أول  وط��اب��ق 

واجهتين أمامية وخلفية.
وقد حدد ثمن انطالق المزايدة 

أعاله  المذكور  العقار  لبيع 
مبلغ  في  الخبير  ط��رف  من 

250.000,00 درهم.  
لفائدة   3% نسبة  زيادة  مع 
للمملكة،  العامة  الخزينة 

ويشترط ضمان األداء.
أو  المعلومات  من  وللمزيد 
االطالع على كناش الشروط 
والتحمالت وتقديم عروض، 
يجب االتصال بقسم التنفيذ 
بمصلحة كتابة الضبط لدى 
بوجدة  التجارية  المحكمة 
حيث يوجد ملف اإلجراءات 

رهن إشارة العموم.
ع.س.ن /505/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية 
بفاس

المحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع عقار 

بالمزاد العلني
ملف إنذار عقاري 

بمثابة حجز عقاري رقم: 
2016/111

لفائدة: مصرف المغرب 
بواسطة دفاعها األستاذ 
يحياوي امحمد المحامي 

بهيئة وجدة
ضد: الهواري عبد 

الصادقي/ عنوانه بزنقة 
الزياني رقم 12 وجدة

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية  بالمحكمة  الضبط 
بتاريخ:  أنه  للعموم  بوجدة 
الساعة  على   2021/05/05
الحادية عشر صباحا بقاعة 
المحكمة،  بهذه  الجلسات 
العلني  بالمزاد  البيع  سيقع 
ميسور  مزايد  وآخ��ر  ألكبر 
للعقار المسمى »اوحمادي« 

ال��ع��ق��اري ع��دد  ال��رس��م  ذي 
بزنقة  ال��ك��ائ��ن   0/34325
42 وجدة وهو  القاهرة رقم 
عبارة عن بناية حديثة البناء 
لها واجهة واحدة تتكون من 
كراجين  له  م��رآب  به  سفلي 
السطح  م��ع  علوي  وط��اب��ق 
مساحة  على  توجد  بسترته 

80 متر مربع.
وقد حدد ثمن انطالق المزايدة 
أعاله  المذكور  العقار  لبيع 
مبلغ  في  الخبير  ط��رف  من 

1.200.000,00 درهم.  
لفائدة   3% نسبة  زيادة  مع 
للمملكة،  العامة  الخزينة 

ويشترط ضمان األداء.
أو  المعلومات  من  وللمزيد 
االطالع على كناش الشروط 
والتحمالت وتقديم عروض، 
يجب االتصال بقسم التنفيذ 
بمصلحة كتابة الضبط لدى 
بوجدة  التجارية  المحكمة 
حيث يوجد ملف اإلجراءات 

رهن إشارة العموم.
ع.س.ن /506/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة الداخلية 

والية جهة درعة تافياللت
عمالة اقيم الرشدية
باشوية موالي علي 

الشريف
جماعة موالي علي الشريف
 إعالن ع��ن طلب عروض 

مفتوح رقم :2021/01
بتاري����خ :11/03/2021على 
عشرة  ال��ح��ادي��ة  ال�س�اعة 

صباحا.
سيت�م ف�ي مكتب السيد رئيس 
جماعة موالي علي الشريف، 
ال�م�ت�ع�ل�ق�ة  األظ�رفة  ف�ت��ح 
أث�م�ان  ع�����روض  ب�ط�ل�ب 

المفوض  التدبير   : ألج��ل 
المحطة  م���راف���ق  ل��ب��ع��ض 
المسافرين  لنقل  الطرقية 
بجماعة موالي علي الشريف.

ط�ل�ب  م�ل�ف  س�ح�ب  ي�م�ك�ن 
الصفقات  بمكتب  ال�ع�روض 
بجماعة موالي علي الشريف 

بالريصاني.
إلكترونيا  نقله  كذلك  ي�م�ك�ن 
الدولة  صفقات  ب��واب��ة  م��ن 
www.marchespublics.

gov.ma
الم�ؤق�ت  ال��ض��م�����ان   *   
 ( م�����ح��دد ف���ي م�����ب�����ل�����غ : 
عشرة  10.000,00درهم(.( 

االف درهم) . 
التدبير  ي��ر  تقد  كلفة    *   
طرف  من  محددة  المفوض 
في  المشروع  صاحب  ممثل 
) درهم)  مبلغ:10.000,00( 

عشرة االف درهم( 
م�ن  ك�ل  ي�ك�ون  أن  ي�ج�ب 
واي��داع  وت�ق�دي�م  مح�ت�وى 
الم�ت�ناف�س�ين  م�ل�ف�ات 
م�طاب�ق ل�م�ق�ت�ض�ي�ات ال�مواد 
27، 29 و31 م�ن ال�م�رس�وم   
ال��ص��ادر   349-12-2 رق�����م 
 1434 االولى  8 جمادى  في 
المتعلق  )20 مارس 2013( 

بالصفقات العمومية.
وي�م�ك�ن لل�م�ت�ناف�س�ين:

ع�ن  أ ظرفتهم  إرس�ال  *إم�ا 
ال�م�ض�م�ون  ال�بري�د  ط�ري�ق 
ب�����إف�����ادة ب��االس��ت��الم إل��ى 

ال�م�ك�ت�ب ال�م�ذك�ور.
أ ظرفتهم  إي�������داع  *إم�ا 
م�ق�اب�ل وص�ل بمكتب الضبط 

بالجماعة.
أ ظرفتهم  ت�س�ل�ي�م  *إم�ا 
م�ك�ت�ب  ل�رئ�ي�س  م�ب�اش�رة 
ع�ن�د  ال�����ع�����روض  ط�ل�ب 
ب�داي�ة ال�ج�ل�س�ة وق�ب�ل ف�ت�ح 

األظرفة.
* إم�ا إيداع أ ظرفتهم بطريقة 

إلكترونية في بوابة الصفقات 
العمومية.

ت��اري��خ.  ح���دد  ****لقد    
ل���زي���ارة   2021/03/05
ال���وح���دات وال��ت��ج��ه��ي��زات 
المفوض  التدبير  موضوع 
المحطة  م���راف���ق  ل��ب��ع��ض 

المسافرين  لنقل  الطرقية 
بجماعة موالي علي الشريف 
الحادية عشرة  الساعة  على 

صباحا.
 ال�وث�ائ�ق ال�م�ث�ب�ت�ة ال�واج�ب 
اإلدالء ب�ه�ا ه�ي ت�ل�ك ال�م�ق�ررة 
بدفتر   7 و   6 ال�����م��ادة  ف�ي 

الشروط والتحمالت الخاص 
لبعض  المفوض  بالتدبير   
مرافق المحطة الطرقية لنقل 
موالي  بجماعة  المسافرين 

علي الشريف.
ع.س.ن /502/ إ.د
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مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري
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Jaridati1@gmail.com :البريد االلكتروني
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Jaridati1@Gmail.com
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Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 
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Jaridati1@Gmail.com
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تستعد   القناة الثانية في شهر رمضان 
المقبل، لبث عمل درامي تلفزيوني جديد تحت 
عنوان »سبع ليالي«، يلعب بطولته كل من 

الفنانين أمين الناجي و سامية أقريو 
 ويتميز هذا العمل، الذي هو عبارة فيلم 
تلفزيوني عودة الفنانة الكبيرة مليكة العماري 
بعد ما يقارب أربع سنوات من الغياب، والتي 
اشتهرت بتقديمها للعديد من المسرحيات مع 
الفنان  محمد الجم والعديد من المسلسالت 

واألفالم مع مختلف الممثلين.
، ويشارك في هذا الفيلم الجديد إلى جانب 
العمري، عدد من األسماء الفنية التي كانت 
المرجان«،  »سر  الدرامي  المسلسل  ضمن 
الثانية  القناة  على  سابقًا  ع��رض  وال��ذي 
متتاليين  اثنين  موسمين  في   ، المغربية 
في السباق الرمضاني، وذلك قبل ما يقارب 
أربع سنوات، والذي كان من إخراج شوقي 
التونسي  الممثل  من  كل  العوفير، وبطولة 
هشام رستم، وسامية أقريو، ونورا الصقلي 

ومليكة العمري وأمين الناجي وعمر لطفي، 
وآخرون.

 ويتم تصوير أحداث  هذا الفيلم بمدينة 
مراكش، بمعية مجموعة من الفنانين توجد 
أقريو،  وسامية  الصقلي  نورا  ضمنهم  من 
ومليكة العماري وأمين الناجي، كريمة غيث 

وغيرهم من الممثلين المغاربة.
الذي يجمع بين  الفيلم  وصورت أحداث 
حيث  مراكش،  بمدينة  والكوميديا  الدراما 
ستجسد الممثلة سامية أقريو دور »كنزة« 

فيما سيلعب أمين الناجي دور »علي«.
على  يشرف  ال��ذي  العمل،  قصة  وت��دور 
إخراجه المخرج شوقي العوفير، حول الحب 
في زمن كورونا، إذ يحمل الكثير من المفاجآت 
التي يأمل فريق العمل أن تحظى بإعجاب 

المشاهدين، وترفع نسب مشاهدة القناة.
تمزج  ويشار إلى أن قصة »سبع ليالي« 
في طياتها بين الكوميديا والدراما، ويعود 

السيناريو للكاتبة مريم الدريسي.

  خولة بنعمران تؤجل إطالق كليبها لهاته االسباب    عبد العالي الغاوي يطلق أغنية »أفكر فيك«
كشف الفنان المغربي عبد العالي الغاوي مؤخرا فيديو كليب جديد، عير قناته الرسمية 
  Je Pense A Toi - على موقع تنزيل الفيديوهات الشهير »اليوتوب«، وذلك تحت عنوان
»أفكر فيك«. وبالمناسبة قال عبد العالي الغاوي في تصريحات صحافية،  إن األغنية جاءت 

بمناسبة يوم الحب، لبعث األمل وتجديد الحب والمحبة والتأكيد عليها«.
األغنية من كلمات وألحان الغاوي نفسه، في حين تولى التوزيع محمد عادل مفلح، والتسجيل 
»استوديو نادي الفنانين المغاربة« وإخراج المهدي محو وإنتاج نادي الفنانين المغاربة.

بغزارة  الغاوي،  محمد  للفنان  األصغر  األخ  هو  و  الغاوي  العالي  عبد  الفنان  ويعرف  
إنتاجات الغنائية والتي لخصها في أعماله ما بين األغاني العاطفية أو أغاني التراث كما 

هو الحال في األغنية التي أداها حول مسقط رأسه مدينة سال.
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أكاديمي«  »ستار  التلفزيوني  الغنائي  المسابقات  برنامج  بنعمران، خريجة  المغربية خولة  الفنانة  كشفت 
التواصل االجتماعي وخاصة موقع تنزيل  اللبناني، عبر حساباتها الشخصية بمواقع   – العربية  في نسخته 

الصور«أنستغرام«، عن تأجيل طرح جديدها الفني، تضامنا مع ضحايا فاجعة طنجة.
ونشرت خولة بنعمران، عبر صفحة حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات »إنستغرام«، تدوينة قالت 
فيها: »تم تأجيل الكليب احتراما لروح الشهداء، إنا هلل وإنا إليه راجعونّ  . هذا، ولم تكشف  الفنانة المذكورة 
عن موعد جديد إلطالق هذا العمل عبر قناته الرسمية بموقع تنزيل الفيدوهات الفيديوهات العالمي »يوتيوب«، 
وذلك بعدما كان من المقرر طرحه يوم االثنين الماضي. تجدر اإلشارة إلى  فاجعة طنجة، والتي راح ضحيتها 
حوالي 28 شخصا كانوا يشتغلون بوحدة صناعية سرية للنسيج في مرآب تحت أرضي في فيال سكنية في حي 
اإلناس، بعدما حاصرتهم مياه األمطار داخله، موجة  اثارت غضبا عارما عبر مختلف مواقع التواصل االجتماعي.

برلين  م��ه��رج��ان  م��ن��ظ��م��و  أع��ل��ن 
 15 السينمائي، الخميس، عن اختيار 
فيلما ضمن الئحة المسابقة الرئيسية 
لدورة 2021 التي ستقام في مطلع مارس 

المقبل افتراضيا.
ومن بين األعمال التي تتنافس على 
دين  بن  »إش  فيلم  الذهبي«،  »الدب 
منش« للمخرجة األلمانية ماريا شريدر 
التي نالت جائزة »إيمي« العام المنصرم 
»أنورثوذكس«  الناجح  مسلسلها  عن 

على شبكة »نتفليكس«.
وي��خ��وض ال��س��ب��اق ع��ل��ى ج��ائ��زة 
المهرجان فيلم »نيبينان«، وهو األول 
إخراجيا للممثل األلماني دانيال برول 
الذي اكتسب شهرة عالمية وأصبح نجما 

بفضل فيلم »غودباي برلين«.
أما الروماني رادو جود، الفائز في 
»افيريم«،  فيلم  عن   2015 عام  برلين 
فيلم  خالل  من  إنجازه  تكرار  فيحاول 
»باد الك بانغينغ أور لوني بورن« عن 
معلمة صورت في شريط جنسي يترك 
انتشاره الواسع على اإلنترنت تأثيرا 

سلبيا عميقا على حياتها.
الفيلمين  أيضا  الالئحة  وضمت 
الفرنسيين »الباتروس« لكزافييه بوفوا، 

و«بوتيت مامان« لسيلين سياما.
موضوع  مامان«  »بوتيت  ويتناول 
سياما  مخرجته  كانت  بعدما  الطفولة 
فازت عام 2019 بجائزة أفضل سيناريو 
في مهرجان كان عن فيلمها »بورتريه 

دون جون في آن فو«.
فيلم  أي��ض��ا  ال��م��س��اب��ق��ة  وش��م��ل��ت 

»ميموري بوكس« للمخرجين اللبنانيين 
جوانا حاجي توما وخليل جريج، عن 
لبنانية هاجرت إلى مونتريال تستعيد 
ذكريات بلدها خالل الحرب التي شهدها.

وقال المدير الفني للمهرجان، كارلو 
شاتريان، إن األفالم الخمسة عشر، من 
بينها 12 فيلما، هي األولى لمخرجيها، 
جائحة  أثناء  جزئيا  أو  كليا  أنجزت 

كوفيد19-.
عبر  تقديمي  عرض  خالل  وأض��اف 
»عددا  أن  المختارة  لالئحة  اإلنترنت 
العالم  قليال منها يظهر بشكل مباشر 
كلها  لكنها  فيه،  نعيش  الذي  الجديد 

تعكس في طياتها القلق الراهن«.
وتتألف لجنة تحكيم المهرجان هذه 
السنة، من ستة فائزين سابقين بجائزة 
الدب الذهبي، ولن يكون لها أي رئيس 

استثنائيا.
اإلي��ران��ي  المخرج  اللجنة  وتضم 
جائزة  على  الحائز  رسولوف  محمد 
فيلمه  ع��ن   2020 ف��ي  الذهبي  ال��دب 

واإلس��رائ��ي��ل��ي  للشر«،  وج����ود  »ال 
ناداف البيد الفائز في 2019 عن فيلم 
»مرادفات«، والرومانية أدينا بينتيليي 
والمجرية   ،)2018 في  تلمسني«  )»ال 
إلديكو إنييدي )»أون بادي اند سول« 
في 2017(، واإليطالي جانفرانكو روسي 
)»فاير أت سي« في 2016(، والبوسنية 
في  ياسميال زبانيتش )»غرابافيتشا« 

.)2006
والسبعون  الحادية  ال��دورة  وتقام 
أوالهما  مرحلتين«،  »على  للمهرجان 
وتوزيع  افتراضية  رسمية  مسابقة 
الجوائز من األول من فاتح مارس إلى 
الخامس منه، في حين تقام من 9 إلى 20 
يونيو المقبل عروض مفتوحة للجمهور 
من المتوقع مبدئيا أن تنظم في قاعات 

وفي الهواء الطلق.
ويعتبر مهرجان برلين، الذي انطلق 
الثالثة  المهرجانات  أحد   ،1951 عام 
األهم في أوروبا، إلى جانب مهرجاني 

كان والبندقية.

منها فيلم لبناني
 فيلما �سمن الئحة الم�سابقة الرئي�سية لمهرجان برلين 

ال�سينمائي في مار�س المقبل

»�سبع ليالي« فيلم تلفزيوني بـ »دوزيم« 
في  رم�سان المقبل

سعد بوزرو

ب��ع��دم��ا ج��رم��ت��ه��ا ت��رس��ان��ة من 
والتشريعات  والقرارات  االتفاقيات 
الدولية، يتم التوسل هذه المرة بالفن، 
وتحديدا بالموسيقى الحسانية إلدانة 
تجنيد األطفال، الجريمة النكراء التي 
جالدي  لدى  مألوفا  طقسا  ت��زال  ال 

»البوليساريو«.
وتحكي األغنية المصورة »عودوا 
التي صدرت يوم الجمعة  لوطنكم« 
الماضي، قصة أحد األطفال المجندين 
في انتهاك  من قبل »البوليساريو« 
لحقوق  الدولية  لالتفاقية  ص��ارخ 
الطفل، وغيرها من المواثيق الدولية.
في  شارك  التي  االغنية  وتصف 
على  والناشط  الموسيقي  تأليفها 
 ، ع��ي��وش  ، محمد  ي��وت��وب  م��وق��ع 
والفنان  آس��ا،  مدينة  من  المنحدر 
محمد جبارة، أحد األسماء المرجعية 
في موسيقى الروك المغربية والذي 
لنتحدى  أغنية«  تأليف  في  ش��ارك 
الحدود«، رحلة هروب طفل يرتدي 
زي���ا ع��س��ك��ري��ا، ف���ي إش�����ارة إل��ى 
تجبرهم  الذين  المحتجزين  أقرانه 
+البوليساريو+ على حمل السالح، 
من مخيمات العار ليعانق الحرية في 

بلده األم.
على  ردا  ع��ي��وش  الفنان  وق���ال 
العربي  ال��م��غ��رب  ل��وك��ال��ة  س���ؤال 
التي يحملها  الرسالة  لألنباء حول 
يرسم  ال  ال��ذي  الفني  العمل  ه��ذا 

لوضعية  قاتمة  صورة  بإبداع  فقط 
هؤالء األطفال بل يغلق الطريق أمام 
انفصاليي »البوليساريو« ، إن األمر 
يتعلق ب� »نداء« إلطالق سراح األطفال 
المحتجزين من قبل »مجرمي حرب« 
ليعودوا إلى وطنهم األم ويعيشون 
أنه  إلى  مشيرا   ، كنفه  في  بحرية 
أخريين  ألغنيتين  التحضير  يجري 

ستتناوالن مواضيع مشابهة.
ولقيت األغنية التي أخرج الفيديو 
كليب الخاص بها يوسف الكميلي، 
إقباال كبيرا منذ عرضها على اإلنترنت 
في 5 فبراير، حيث تمت مشاهدتها 
موقع  على  مرة  ألف   66 اآلن  حتى 
عدد  تجاوز  فيما  لوحده،  يوتوب 

نقرات زر »اإلعجاب« 10 آالف.
واعتبر السيد الكميلي ، المنحدر 
أن  للمملكة  الجنوبية  االقاليم  من 
المجال الثقافي لم يسلم من المناورات 

غير المشروعة ل«البوليساريو« التي 
مسار  لتحويل  سنوات  لعدة  لجأت 
المساعدات من أجل الترويج ألكاذيب 
ومغالطات دفاعا عن »قضية« وهمية.

»بعصابة  يتعلق  األمر  أن  وأكد 
األطفال  بتجنيد  يقومون  مجرمين 
أعمال  وارتكاب  النساء  واغتصاب 
قطاع الطرق ويدعون، دون أن يرف 

لهم جفن، أنهم فنانون«.
فراق  ج��راء  منفطر  بقلب  وق��ال، 
أهله وذويه الذين اليزال العديد منهم 
محتجزين في مخيمات تندوف ، إنه 
حقيقة   « أظافره  نعومة  منذ  يدرك 

انفصاليي »البوليساريو«.
ال��ت��ي تم  وأوض���ح أن األغ��ن��ي��ة 
أسا-الزاك  منطقة  في  تصويرها 
ناقوس  دق  الى  تهدف  والمحبس، 
إنذار حول هذه االنتهاكات من خالل 
الموسيقى التي تعمل في هذه الحالة 

على تحسيس المجتمع الدولي بهذه 
األفعال.

ولتحقيق هذه الغاية ، قال الفنان 
جبارة في تصريح مماثل، إن كلمات 
الحسانية  باللهجة  األغنية صيغت 
الرسالة  »لتمرير  اإلسبانية  واللغة 

بشكل جيد« .
إط��الق  يتم  أن  »نأمل  وأض���اف 
سراح هؤالء األطفال المحرومين من 
التعليم و من الصحة ومن المستقبل، 

ليلتحقوا بالمغرب وطنهم األم«.
ووفقا لليونيسيف، من المرجح أن 
يصبح األطفال أكثر عرضة للتجنيد 
إذا انفصلوا عن عائالتهم، أو تركوا 
ديارهم، أو عاشوا في مناطق القتال 
أو حصلوا على قدر يسير من التعليم.

وتجدر اإلشارة إلى أن البروتوكول 
الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري 
بشأن استغالل األطفال في النزاعات 
المسلحة دخل حيز التنفيذ في سنة 
2002. وهو يحظر مشاركة األطفال 
 ، النزاعات  في  عاما   18 سن  دون 
كحد  )15 عاما(  بتحديد سن  وذلك 
عليه  منصوص  هو  ما  وفق  أدن��ى 
في اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات 
جنيف لسنة 1949 وبروتوكوالتها 

اإلضافية لعام 1977.
على  فقط  االقتصار  تم  ما  وإذا 
آنفا،  إليها  المشار  التشريعات 
ميليشيات  متابعة  يتعين  ف��إن��ه 
أمام  وأتباعهم،  »البوليساريو« 
بتهمة  الدولية  الجنائية  المحكمة 

ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.

 »عودوا لوطنكم«.. حين تدين المو�سيقى الح�سانية جريمة تجنيد 
االأطفال من قبل »البولي�ساريو«

»االتحاد االشتراكي«

واد  لمهرجان  الفنية  اإلدارة  أفادت 
نون السينمائي التي يترأسها اإلعالمي 
و الناقد السينمائي أحمد السجلماني 
توصل إدارة هاته التظاهرة السينمائية 
الدولية، توصلها  ب 37 فيلما قصيرا 
في  للمشاركة  أص��ح��اب��ه��ا  رش��ح��ه��ا 
وبعد  ال��ث��الث،  المهرجان  مسابقات 
تقول  األفالم-  هذه  ومناقشة  مشاهدة 
فيلما   20 انتقاء  تم   - الفنية  الغدارة 
التالية:   الجوائز  على  للتباري  منها 
جائزة واد نون الدولية للفيلم الروائي 

القصير، وتتبارى على هذه الجائزة ستة 
أفالم من ستة دول هي: »فانسان قبل 
منتصف النهار« فرنسا  لغيوم مانغي،  
»بينطا« )غينيا( لجاك كولي، »الزيارة« 
)سوريا( لعمرو علي، »عنقاء« )العراق( 
ألبرار الجبوري، »ميكانيزم « )تونس ( 
لمحمد علي عتيق، »آلو بسي« )المغرب( 

لمهدي عيوش. 
للفيلم  ال��دول��ي��ة  ن��ون  واد  ج��ائ��زة 
هذه  على  تتبارى  القصير:  الوثائقي 
»86 يوم«  أفالم هي:  الجائزة خمسة 
لمراد خلو وحسن معناني،  )المغرب( 
عمل،  لفريق  )مصر(  موازي«  »عالم 
لنعمان  )تونس(  دارنا«  هي  »األرض 

نعمان، »إكاروس« )المغرب / هنغاريا( 
االسترداد«  »ملك  ال��ع��الوي،  لسناء 
)الجزائر( لعبد هلل منصور بوغراف.  

للفيلم  الوطنية  ن��ون  واد  ج��ائ��زة 
القصير: تتبارى على هذه الجائزة تسعة 
أفالم مغربية هي: »أندو« لنورى أزروال 
»محنة«  طويل،  لبالل  »شرخ«  تفات، 
األخيرة«  »الموجة  األس���د،  لنجيب 
القمر«  قلب  »في  فرماتي،  للمصطفى 
لهشام البركاوي، »طائر أزرق.. حاالت 
أوحديدو،  لموحا  معنى«  بال  ذهنية 
»سارق الذاكرة« لمنير علوان، »جزيرة 
ليلى« لمصطفى الشعبي، »الرقص على 

األشواك« لنور الدين بن كيران.

لجنة  الثالث  الجوائز  ه��ذه  تمنح 
تحكيم دولية تترأسها الممثلة والمخرجة 
الفرنسية لورين بوبي وتضم إلى جانبها 
الممثلة والمخرجة واألستاذة بالمعهد 
والتنشيط  المسرحي  للفن  العالي 
الثقافي المغربية لطيفة أحرار والممثل 
والمخرج و الباحث السينمائي واألستاذ 

الجامعي التونسي وسيم القربي.
تجدر اإلشارة إلى أن مهرجان واد نون 
السينمائي من تنظيم جمعية الشباب 
المبدع بكلميم، كما تجدر اإلشارة أيضا 
الدورة  )أي  السنة  هذه  دورة  أن  إلى 
)أي بشكل  بعد  ستنظم عن  التاسعة( 

رقمي( من 26 إلى 28 فبراير 2021.

مهرجان واد نون ال�سينمائي يعلن عن اأفالم 
وحكام دورته التا�سعة



البطولة الوطنية االحترافية 
)الدورة السادسة(
�سريع وادزم يعود بالفوز

من طنجة

تعثر فريق اتحاد طنجة أمام ضيفه فريق سريع وادي زم بهدف 
لالشيء في المباراة التي جمعتهما، أول أمس السبت، على أرضية 
ملعب طنجة الكبير ، برسم منافسات الدورة السادسة من البطولة 

الوطنية االحترافية األولى.
وسجل هدف سريع وادي زم ابراهيم البحري في الدقيقة ) 42(.
ورفع فريق سريع وادي زم، عقب هذه النتيجة، رصيده إلى ست 
نقاط في المركز التاسع إلى جانب أندية الفتح الرياضي ونهضة 
الزمامرة وحسنية أكادير، فيما تجمد رصيد فريق اتحاد طنجة 

عند 01 نقاط في المركز الثالث إلى جانب نهضة بركان
وفي ما يلي نتائج المباريات التي جرت يوم السبت:

حسنية أكادير - المغرب التطواني............................................1-1
 اتحاد طنجة - نادي سريع وادي زم.......................................1-0 
الدفاع الجديدي - نهضة الزمامرة.............................................0-1 

البطولة الوطنية االحترافية الثانية 
)الدورة العاشرة (
�سقوط اتحاد الخمي�سات

في بني مالل
تعرض فريق االتحاد الزموري للخميسات للهزيمة وهو يحل 
ضيفا على فريق رجاء بني مالل. وانتهت باقي المباريات التي 
أجريت الجمعة والسبت بالتعادل،حيث كانت النتائج على الشكل 

التالي:
اجلمعة 

رجاء بني مالل - ا.الزموري للخميسات.......................................0-1

السبت 
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وداد تمارة - وداد فاس........................................................0-0 

العرائ�ش  تحت�سن الن�سخة 
الرابعة للم�سابقة الوطنية 

الكبرى لل�سيد بالق�سبة 
تنظم جمعية »كلوب مارتيل سورفكاتستينغ« ، في الفترة مابين 
خامس وسابع مارس المقبل، النسخة الرابعة للمسابقة الوطنية 
الكبرى للصيد بالقصبة )السورفكاستينغ(، وذلك بشاطئ سيدي 
عبد الرحيم بعمالة العرائش، بمشاركة نخبة من هواة هذه الرياضة 

وبحضور متميز للعنصر النسوي.
وذكر بالغ للجنة المنظمة، أن هذه التظاهرة الرياضية الكبرى 
ستمنح للمشاركين فرصة لتبادل المعارف والتقنيات والمستجدات 
التي تشهدها هذه الرياضة وطنيا ودوليا، خاصة أن المغرب في 
من  الرياضيين  من  نخبة  على  يتوفر  أصبح  األخيرة  السنوات 

مستوى عال في هذا النوع من الرياضات.
وأكدت اللجنة المنظمة، أن هاته المسابقة الرياضية، تعد فرصة 
لتسليط الضوء على التراث المادي والالمادي للشواطئ المغربية 
عامة مع التركيز على السبل الكفيلة بالحفاظ على الثروة البحرية، 
وذلك من خالل المناظرة الوطنية الكبرى المزمع تنظيمها على هامش 
المسابقة، والتي ستعرف مشاركة العديد من الخبراء والباحثين 

الوطنيين والمهتمين بالثروة البحرية.
وأوضح مسؤولو جمعية »كلوب مارتيل سورفكاستينغ«، أن 
الجمعية تتوخى من خالل تنظيم هاته المسابقة، التحسيس بالدور 
والمائي،  البحري  المجال  فيه  يساهم  الذي  والسياحي  البيئي 
ومحاربة الصيد الجائر بكل أنواعه قصد التنبيه لضرورة الحفاظ 

على الثروة السمكية من االستنزاف وتثمين المنتوج السمكي.

كان الدفاع 
الحسني 
الجديدي 
قد حقق 

فوزه األول 
في البطولة 
االحترافية  

القسم األول، 
بعد تغلبه على 

ضيفه نهضة 
الزمامرة بهدف 

نظيف

الـريـــا�سي
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الرياضية القطرية أن عشر  كشفت صحيفة »الراية« 
منتخبات لكرة القدم عربية ، ستشارك في نهائيات كأس 
العرب المقرر إقامتها في الدوحة في دجنبر المقبل من 

ضمنها المنتخب المغربي.
وأفادت الصحيفة نقال عن مصدر موثوق، حول نهائيات 
العاصمة  في  تنظيمها  المقرر  القدم  لكرة  العرب  كأس 
القطرية، خالل الفترة من واحد إلى 18 دجنبر المقبل، 
العشر  الدول  تتأهل  أن  على  يعتمد  البطولة  نظام  بأن 

األعلى تصنيفا وفق التصنيف العالمي لالتحاد الدولي 
لكرة القدم )الفيفا( الذي يصدر في أبريل 2021 تلقائيا 

إلى المرحلة النهائية من البطولة. 
ويتعلق األمر، تضيف الصحيفة ، بمنتخبات المغرب، 
والعراق  والسعودية  وقطر  ومصر  والجزائر  وتونس 
واإلمارات، وسورية وسلطنة عمان، بينما ستشارك الفرق 
اإلثنى عشر المتبقية في منافسات فاصلة لتحديد المراكز 

الستة المتبقية.

12 يضم  الـ  وأشارت إلى أن التصنيف األول للفرق 
وفلسطين،  والبحرين،  واألردن،  لبنان،  منتخبات، 
وموريتانيا، وليبيا، فيما يضم التصنيف الثاني منتخبات 
وجيبوتي  والكويت  واليمن  القمر،  ،وجــزر  الــســودان 

والصومال.
 يذكر أن االتحاد القطري لكرة القدم والـ«فيفا« قد أعلنا 
دولية  بطولة  لتنظيم  عن خططهما  الماضي  يونيو  في 
للمنتخبات العربية في الدوحة، لتمثل محطة هامة على 

طريق االستعداد لمونديال قطر الذي ستنطلق منافساته 
في الحادي والعشرين من نوفمبر 2022 . وقال جياني 
إنفانتينو، رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق 
،أن 22 منتخبا أكدوا مشاركتهم في منافسات بطولة كأس 
العرب ، مشيرا إلى أن البطولة ستجمع تحت رايتها أكثر 
من 450 مليون عربي من أنحاء المنطقة، معربا عن ثقته في 
أنها ستعزز الحماس لدى الجمهور حول النسخة األولى 
من المونديال الكروي في العالم العربي والشرق األوسط .

نهائيات كأس العرب: إعفاء المنتخب المغربي من التصفيات 

يف ديربي دكالة

الفار يمنح اأول انت�سار للفريق الجديدي
مصطفى الناسي 

الحسني  مدرب الدفاع  بنشيخة،  اعتبرعبدالحق 
الجديدي، أن وضعية فريقه لم تعد تسمح بسقوط  آخر، 
بعد الدورات الخمس األولى للبطولةاالحترافية التي بصم 

فيها فريقه على أداء »كارثي« – على حد قوله-.
وقال بنشيخة في تصريح إعالمي أعقب انتصارفريقه 

على نهضة الزمامرة:
»فريقنا في وضعية ال تسمح بخسارة نقاط جديدة 

خاصة وأننا بيننا على خمس مباريات أولى كارثية«
وأضاف المدرب: »لعبنا عشرين دقيقة قبل أن يتعرض 
لكن سيرنا  مأموريتنا   من  عقد  ما  للطرد وهو  العبنا 
لم  أننا  أظهرت  بمجهودات  قاموا  والالعبون  المباراة 

نكن نلعب منقوصي العدد«.
وقال خالد فوهامي مدرب نهضة الزمامرة أن فريقه 
كان هو األقوى وظل مسيطرا طيلة فترة المباراة، وكان 
قاب قوسين أو أدنى من االنتصار إال أن الالعبون لم 
يحسنوا استغالل الفرص إلى أن أعلن الفار عن ضربة 

جزاء في األنفاس األخيرة من المباراة. 
 وكان الدفاع الحسني الجديدي قد حقق فوزه األول 
على  تغلبه  بعد  األول،  القسم  االحترافية   في البطولة 
المباراةالتي  في  الزمامرة بهدف نظيف،  ضيفه نهضة 
»العبدي«  ملعب  أرضــيــة  على  الفريقين،  جمعت 
عمرالمسابقة. من  الجولةالسادسة  بالجديدة،لحساب 
وانطلق الشوط األول على إيقاع الحذرمن الجانبين،حيث 
سعى الفريقان لتدويرالكرة في وسط الميدان،مع العمل 
على بناء بعض العمليات الهجومية التي لم تقدم أيجديد.

بنقص  المباراة  دقائق  الجديدي  الفريق  وواصــل 
عددي منذ الدقيقةالـ 24، بعدإشهارالحكم كريم صبري 
للبطاقة الحمراء في وجه المهاجم ياسين الذهبي،إثر 

تدخل »خشن« على قدم مدافع نهضة الزمامرة.
الدفاع  فريق  على  العددي  النقص  تأثير  يظهر  ولم 
حيث  للكرة،  احتكاره  واصل  الذي  الجديدي  الحسني 
كان قاب قوسين أوأدنى من افتتاح حصة التسجيل عبر 
لم يحسن استغالل تمريرة  الذي  العبه جمعة مسعود 

حدراف »البينية«.

وتغير عداد المواجهة في شوط المباراة الثاني،حين 
أعلن الحكم عن ضربة جزاء في الدقيقة الثمانون بعد 
العودة لتقنية »الفار«، انبرى لها عبدالفتاح حدراف الذي 
ترجمها لهدف أول،انتهت على إيقاعه المباراة بانتصار 

أول للدفاع في البطولة االحترافية لهذا الموسم.
وبلغ رصيد الدفاع النقطة الخامسة من انتصار،تعادلين 
وثالث هزائم،بالمركزالرابع عشر في حين تجمد رصيد 
نهضة الزمامرة في النقطة السادسة من فوزين وأربع 

هزائم.

زكريا عبوب يراهن على مباراة الغد أمام غامبيا                                             تصوير: الموقع اإلعالمي للجامعة

عزيز بلبودالي

لكرة  إفريقيا  بطولة  في  مشاركته  الوطني  المنتخب  يدشن 
القدم ألقل من 20 سنة بلقاء منتخب غامبيا، على أرضية الملعب 
البلدي لنواذيبو، قبل أن يواجه المنتخب الغاني يوم الجمعة 
19 من الشهر ذاته، بالملعب ذاته، ليختتم الدور األول بمواجهة 
منتخب تنزانيا، يوم االثنين 22 من فبراير على أرضية الملعب 

األولمبي في نواكشوط .
20 سنة قد غادرت  المنتخب الوطني ألقل من  وكانت بعثة 
مساء يوم الجمعة 12 فبراير  مطار الحسن األول بمدينة العيون 
في اتجاه موريتانيا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا لألمم.
المنتخب الوطني حصة تدريبية ركز  وفور وصوله، خاض 

خاللها زكرياء عبوب، مدرب المنتخب،على إزالة العياء.

وضمت الئحة الالعبين الذين اعتمدهم المدرب الوطني زكرياء 
عبوب العبين من البطولة الوطنية وعدد من المحترفين في أوروبا 
خاصة في فرنسا،إسبانيا وهولندا. وتتكون القائمة من األسماء 
التالية: طه مريد الوداد الرياضي، عمر الهياللي ،محمد سبول 
الرجاء الرياضي،يوسف أوجدال ، أسامة راوي،المهدي المبارك 
،هيثم عبيدة ،أسامة ترغلين ، أيوب مولوع ، منتصر لهثيمي ،نبيل 
تويزي ،عالء بلعروش ،محمد أيمن أوحتي ، المهدي موهوب ،عادل 
تاحيف ،حمزة بوسقل ، شرف الدين بولهرود،توفيق ابن الطيب 
أوهرو،حمد عزمي  ،مروان  السهل  أمين  ،محمد  ،زكرياء غيالن 
،حمزة درعي ،أشرف رمزي ،أسامة الزمراوي ،طه األشبيلي،فؤاد 

المعاش ،إلياس شعيرة ،عبد اهلل فرح و ياسين كشطا .
وحسب مصادر قريبة من المنتخب الوطني، فالالعبون يتمتعون 
بمعنويات عالية وأصبحوا في كامل جاهزيتهم لخوض مباراة 
الغد أمام منتخب غامبيا. وتقول األخبار أن الطموح محدد في 

تحقيق الفوز األول في هذه البطولة للبصم على مسار موفق 
في باقي المباريات.

وكان رشيد روكي،مساعد زكرياء عبوب مدرب المنتخب الوطني 
ألقل من 20 سنة، قد أكد في تصريح سابق للجريدة، أن صفوف 
المنتخب الوطني أصبحت متكاملة ، وأشاد باألجواء االحترافية 
التي مرت فيها التحضيرات األخيرة بمدينة العيون، ،مشيرا إلى 
أن كرة القدم المغربية تعيش على إيقاع التألق في الفترة الحالية 
أكدها تتويج منتخب المحليين في الكامرون، ويجب على منتخب 

أقل من 20 سنة أن يؤكد هذا المسار اإليجابي للكرة المغربية.
يذكر أن المنتخب الوطني تحت قيادة اإلطار الوطني زكرياء 
عبوب ومساعده رشيد روكي، كان قد ضمن التأهل لهذه المحطة 

االفريقية بعد غياب دام لمدة 15 سنة.

المنتخب الوطني يفتتح م�ساركته 
غدا الثالثاء بلقاء غامبيا

بطولة إفريقيا لكرة القدم ألقل من 20 سنة:

أول فوز للفريق الجديدي في البطولة الحالية

من مباراة طنجة ووادزم    ت:الموقع اإلعالمي للجامعة
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أصداء المالعب

ع.س.ن /507/ إ.د ع.س.ن /508/ إ.د

بعد إعادة انتخابه رئيسا للجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة

محمد مقتابل ي�سرح: على الوزارة الو�سية اأن ال تمار�س �سيا�سة النعامة واالنتظار اإلى اأن تمر الزوبعة
عبد المجيد النبسي 

أعيد صباح أمس األول السبت، انتخاب 
الملكية  للجامعة  رئيسا  مقتابل  محمد 
مشتركة   وأساليب  للكراطي  المغربية 
العادي،  الجمع  خالل  جديدة،وذلك  لوالية 
بالمركب  الندوات  قاعة  احتضنته  ال��ذي 

الرياضي األمير موالي عبد اهلل بالرباط.
االحترازية  للتدابير  وتطبيقا  واحتراما 
الحجر  طوارئ  تفرضها  التي  والوقائية، 
الصحي بسبب فيروس )كوفيد- 19(، وحتى 
يتحقق التباعد،  فإن الجمع العام ، حضره 
رؤساء العصب،مباشرة في حين شارك  باقي 
من لهم صفة الحضور، والصحافة،عن بعد 

عبر تقنية »زوم«.
ونظرا لتأثير جائحة كورونا على األنشطة 
الرياضية منذ ظهور اول حالة في بالدنا 
بتاريخ 2مارس 2020، ونظرا لتراكم الجموع 
العامة فقد عرف الجمع العام العادي التداول 
في نتائج المواسم )2017-2018(،)2018 

- 2019(، و)2019-2020(. 
في  كبيرة  سالسة  العام  الجمع  وعرف 
أشغاله ،حيث انه لم تكن هناك  أية مالحظات 
على التقارير األدبية والمالية،وهو ما دفع 
بالحضور إلى  المصادقة على كل التقارير  

بإجماع 122 صوتا من أصل 122.
وعرف الجمع العام ترشح الئحة وحيدة، 
يمثلها كوكيل الرئيس محمد مقتابل. ونالت 

هذه الالئحة إجماع 122صوتا كذلك.
وبعد انتخابه، طالب محمد مقتابل رئيس 
الجامعة، من وزير الشباب والرياضة، ومن 
خالل ممثل الوزارة في الجمع العام، التدخل  
بشكل استعجالي التخاذ مبادرات وإجراءات 
عملية إلنقاذ مدربي الجمعيات من المعاناة 
المالية خاصة وأن مصدر رزقهم يتأتى من 
إشرافهم على التدريب  داخل قاعات فرض 
كورونا،إذ  جائحة  بسبب  اإلغ��الق،  عليها 
أغمض  الرياضة  »قطاع  الرئيس:  أوضح 
عينيه عن الوضعية االجتماعية للمدربين 
في أندية الكراطي، وهو ما جعلهم يعيشون 
ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة ،ولوال 

اهتمام الجامعة بهم لكان حالهم أسوء«.
ضمن  ي��ن��درج  ال  أق��ول��ه  »ما  وأضاف: 
خطاب  هو  ولكنه  السياسية  الخطابات 
أن  الوصية  الوزارة  على  وهنا  اجتماعي، 
إلى  واالنتظار  النعامة  سياسة  تمارس  ال 

أن تمر الزوبعة«.
وحتى يضع الوزارة أمام مسؤولياتها، 
ذكرها باالستحقاقات التي تنتظر الكراطي 
المغربي« هناك  إكراه التحضير لمنافسات 

 ،)2021 )طوكيو  االول��م��ب��ي��ة  األل��ع��اب 
من  الكثير  لها  االستعداد   يتطلب  والتي 

المصاريف«.
وبخصوص الدورة المقبلة لكأس محمد 
محمد  للكراطي،أكد  ال��دول��ي��ة  ال��س��ادس 
المغرب  في  تنظيمها  تعذر  »إذا  مقتابل 
بسبب طوارئ الحجر الصحي المطبقة في 
بالدنا، فإنها ستنتقل إلى لشبونة عاصمة 
البرتغال، ألنها محطة من المحطات التي 

األلعاب  إلى  التأهل  في  نتائجها  تحسب 
تنتظر  العالمية  االتحادات  وكل  األولمبية 
المشاركة في هذه التظاهرة التي كانت دائما 

تعرف تنظيما محكما وتنافسا كبيرا.«
وبخصوص الجانب المالي للجامعة، أكد 

أمين مال الجامعة سعيد بويحيى:
جائحة  ظ��روف  مع  تعاملت  »الجامعة 
كورونا من دون أن يؤثر ذلك على  تنفيذ 
أبطالنا  واصل  ،لقد  الطموحة  برامجها  
مشاركاتهم في كل االستحقاقات اإلفريقية، 
كل  تمت مساعدة  كما  والدولية،  والعربية 
الجمعيات، للتخفيف عليها  من معاناتها، 

خاصة المالية«.
سعيد  ،أكد  التحكيم  لجنة  وبخصوص 
برنامج  بأن  اللجنة،  هذه  رئيس  الشراط 
تكوين الحكام استمر اعتمادا على تقنيات 
التواصل، ومواد رقمية خاصة وأن التحكيم  

المغربي أصبحت له مكانته عالميا«.
المغربية  الملكية  الجامعة  جديد  وكان 
اللجنة  مشتركة،خلق  وأساليب  للكراطي 
في  االستمرار  لضمان  كوسيلة  الرقمية 

التواصل، وتسهيل تطبيق برامج الجامعة 
سواء تعلق األمر باالمتحانات أو التداريب 

أو المنافسات.
سعد  ال��رق��م��ي��ة  اللجنة  رئ��ي��س  وأك���د 
اسكايريبة«: المجهودات الكبيرة التي قامت 
لتجاوز  الرقمي،  المجال  في  الجامعة  بها 
أزمة التواصل في ظل  كورونا تعد تحديا 

كبيرا للجائحة«.
المدير  ع��دد  التقني،  المستوى  وعلى 
اإلنجازات  السيد  الفقيه  المصري  التقني 
الكبرى التي حققها الكراطي المغربي سواء 
العالمية  الدوريات  أو  العالم  بطوالت  في 
والعربية واإلفريقية وكأس محمد السادس 
الدولية للكراطي، والدوري العالمي بطنجة، 
حيث حصد المغاربة العديد من التتويجات 
له  يصبح  المغربي  الكراطي  جعلت  التي 

صيته في العالم كله.  
ومباشرة بعد إنتهاء الجمع العام العادي، 
عقد الجمع العام غير العادي الذي تم خالله 
التصويت وباإلجماع على القانون األساسي 

للجامعة بعد مالئمته.

الجمع العالم العادي   لعصبة جهة الدار البيضاء سطات للجيدو

اإعادة الثقة في �سفيق الكتاني رئي�سا باالإجماع 
بتعادله أمام ضيفه المغرب التطواني

الفريق االأكاديري يتوا�سع مجددا بميدانه
 بنهاشم عبد المجيد

باإلجماع،   أعيدت الثقة في   شخص الرئيس شفيق 
الكتاني   كمسؤول عن عصبة جهة الدار البيضاء  - 
 سطات للجيدو،   في   الجمع العام العادي   الذي   احتضنه 
مقر الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب 
وماشابهها عصر الجمعة الماضية،   بحضور العديد 
العصبة  لواء  تحت  المنضوية  األندية  رؤساء  من 
شفيق  وجد  والجامعة  العصبة  رئيس  وبحضور 

الكتاني   والكاتب العام للجامعة    أبو بكر بن بادة . 
للرئيس  افتتاحية  الجمع بكلمة  انطلقت أشغال 
التي   قامت  المجهودات  خاللها  من  الكتاني   أبرز 
بها الجامعة والعصبة تجاه األندية ومجموعة من 
الممارسين والممارسات في   ظل جائحة كوفيد 19    
المادي    بعدما توقفت  الدعم  » كورونا « ،   من خالل 
األنشطة الرياضية والمسابقات والتظاهرات علي  
 جميع المستويات،   كما أشار الكتاني   شفيق في   كلمته 
علي   أنه   يسعى رفقة أعضاء المكتب الجامعي، .  وكذا 
العصبة إلى تحقيق مجموعة من االنجازات خدمة 
لرياضة الجيدو وتوسيع القاعدة عبر ربوع المملكة  . 
العامة سهير  الكتابة  األدبي   الذي   تلته  التقرير 
اللمتوني   تطرق ألبرز المحطات التي   عرفت تظاهرات 
رياضية والتي   أنجزتها عصبة جهة الدار البيضاء 
سطات،    منذ بداية الموسم الرياضي  )2019 / 2020 (  
الوباء ببالدنا الذي   بسبه توقفت كل   لغاية ظهور 
وباقي   بالخصوص  للجيدو  الرياضية  األنشطة 
 الرياضات عامة . هذا التوقف   يشير التقرير على  أنه 

أثر بشكل كبير علي   وثيرة تقدم الجيدو الوطني . 
الوباء،  حلول  قبل  علي   أنه  التقرير  أش��ار  كما 

نظمت عصبة الدار البيضاء - سطات دورات تدريبية 
للمدربين والحكام إلى جانب مجموعة من األنشطة 
التي   نظمتها األندية المنضوية تحت لواء العصبة  . 

التدخالت في   إطار مناقشة التقرير األدبي   كلها 
صبت حول المبادرة والمجهودات التي   قام بها رئيس 
الجامعة والعصبة من خالل دعم األäÏíÉ بعد توقف 
األنشطة والجمود الذي   عرفته الرياضة    ببالدنا لمدة 

شهور بسبب الوباء  . 
كما كانت هناك مجموعة من األفكار واالقتراحات 
التي   رحب بها الرئيس من طرف مسؤولي   األندية،  
 والذي   وعد بإنجاز كل ما   يساهم في   توسيع قاعدة 

الرياضة وإعادة إحياء ودعم بعض األندية  . 
وقد تمت المصادقة باإلجماع على التقرير األدبي  
 التقرير المالي   الذي   تاله خالد البوصيري   سجلت 
سجلت  فيما  دره��م  مبلغ   8006888     مداخيله 
المصاريف في   مبلغ   3044728 :  درهم،   ليترك فائضا 

ماليا بمبلغ   60 , 49621   درهم . 
وصودق علي   التقرير المالي   باإلجماع وبعدما قدم 
المكتب استقالته،   انطلقت عملية التصويت من طرف 
األندية ب�   46   صوت والتي  ÊÍäã كلها لصالح رئيس 
العصبة شفيق الكتاني   بتجديد الثقة في   شخصه 

من طرف الجميع وباإلجماع . 

عبداللطيف 
البعمراني

يبدو أن عودة فريق حسنية أكادير 
لغمار منافسات البطولة االحترافية 
بعد فترة توقف تزيد عن الشهر لم 
تكن عودة موفقة، حيث تمكن منافسه 
المغرب التطواني من انتزاع تعادل 
ثمين ومثير للتساؤل بالنسبة للفريق 

األكاديري.
هذه  الذي دخل  الحسنية  ففريق 
المباراة معززا بمهاجمين جديدين 
وحمزة  م��ق��ران  عبدالرحيم  هما 
المباراة،  هذه  خالل  وقع،  گودالي، 
على  فيه  سيطر  أول  ش��وط  على 
مجريات اللعب وخلق بعض الفرص 
المحققة بواسطة الفحلي وأبوالزهر. 
مقران  الجديد  الملتحق  أضاع  كما 
الدقيقة  ح��دود  في  محققة  فرصة 
األنفاس  خالل  يتمكن  أن  قبل   ،32
األخيرة من هذا الشوط من أن يوقع 
مدشنا  لفريقه  األول  الهدف  على 
صفوف  ضمن  األولى  مشاركته  به 

الحسنية.
الفريق  بها  ظهر  التي  الصورة 
األول  الشوط  هذا  خالل  األكاديري 
كانت توحي بأن الشوط الموالي لن 
المحليين  وأن  سابقه،  عن  يختلف 
باقي  على  سيطرتهم  سيحكمون 

مجريات المباراة. لكن هذه المجريات 
ستتخذ منحى آخر. فقد عرف  الشوط 
الثاني يقظة حقيقية لعناصر الحمامة 
يونس  مدربها  بادر  التي  البيضاء 
جبرون  من  كل  إقحام  إلى  بلحمر، 
أعطى  مما  نوصير،  وعبداللطيف 

دينامية أكبر لفريقه. 
وضغطت عناصره هجوميا إلدراك 
سيتحقق  ما  وهو  التعادل،  هدف 
66 من رجل  لها في حدود الدقيقة 
هشام الخلوة الذي ستصطدم كرته 
بالعميد ياسين الرامي لتجد طريقها 
إلى الشباك. وخالل الوقت المتبقي، 
حاول العبو الحسنية البحث مجددا 
عن هدف التفوق، لكن دون نتيجة. 
أحدثها  التي  التغييرات  أن  كما 

المدرب التونسي شبيل بإقحام كل 
من  مرزوگي وسعد مورسلي لم تعط 
أي شيء، ليفقد فريقه مجددا نقطتين 

بالميدان. 
المكتب  أن  نشير  أن  وي��ب��ق��ى 
عرض،  األكاديري  للفريق  المسير 
ب��رس��م ال��م��ب��اراة أم����ام ال��م��غ��رب 
دعا  افتراضية  ،ت��ذاك��ر  التطواني 
القتنائها  الفريق  الجمهور ومحبي 
بكثافة، وذلك لدعم ومساعدة عميد 
ومايسترو مشجعي الفريق يوسف 
طقطوقة المريض، والذي يرقد حاليا 
بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.

بالشفاء  ومتمنياتنا  دعواتنا 
الكبير  الفريق  لمشجع  العاجل 

»طقطوقة«.

حسنية أكادير يتواضع في ميدانه                   ت: مطيع
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كم عدد الألوان يف هذه 
ال�صورة؟.. العلم وراء وهم 

ب�صري اأ�صعل »تويرتّ«!

ُنشر وهم بصري كالسيكي على«تويتر«في وقت سابق من 
هذا الشهر، مع السؤال«كم عدد األلوان التي تراها؟«في رسم 
نقاش  في  التعليقات  من  اآلالف  عشرات  ذلك  توضيحي.وتبع 

ساخن حول ما يجب أن يكون عليه الرقم«الحقيقي«.
اليقني،  أنه من الصعب كشف اإلجابة على وجه  وفي حني 
فإن هذه الظاهرة ترجع إلى تأثير ُوصف ألول مرة منذ زهاء 
ماخ، وهو  إرنست  النمساوي  الفيزيائي  قبل  من  قرن ونصف 
العالم نفسه الذي أعار اسمه للوحدة التي تقارن سرعة الجسم 

بـ سرعة الصوت.
بالسرعة،  أقل  ماخ  اهتمام  كان  فقط،  الحالة  هذه  وفي 
والفيزياء  للرياضيات  كأستاذ  عمله  وأثناء  بالبصر.  وأكثر 
طور  عشر،  التاسع  القرن  ستينيات  جامعة«غراتس«في  في 

اهتماما عميقا بالبصريات والصوتيات.
أن شيئا غريبا كان يحدث داخل مقلة  وتمثل فهم ماخ في 
العني، وتحديدا داخل األنسجة الحساسة للضوء التي تشكل 

شبكية العني.
ذلك  ومنذ  جدا.  قوية  كانت  تكهناته  أن  للنظر  الالفت  ومن 
الحني، أكدت األبحاث التي تستخدم تقنية أفضل مما كان ماخ 
يأمل في الوصول إليها، أن اآلليات الكامنة وراء خدعة العني 

الغريبة هذه هي سلوك شبكي يسمى التثبيط الجانبي.

ربما شاهد البعض الفيلم الكرتوني »فروزن« 
حيث يتحول كل شيء إلى جليد، بما في ذلك قلعة 
إلسا.. ربما هذا الفيلم الكرتوني أصبح واقعا في 

كندا.
الشمالي  القطب  من  القريبة  الدولة  تلك  ففي 
فندق  افتتاح  تم  الشمالي،  املتجمد  واملحيط 
جليدي بالكامل، واستخدم في تشييده حوالي 40 

ألف طن من الجليد.
وصالة  حانة  و  غرفا  الجليدي  الفندق  ويضم 
عطلة  قضاء  في  يرغبون  لم  زفاف  كنيسة  وحتى 
في بيئة ثلجية  باردة وملن يرغبون في »الزواج« 
بدرجات حرارة تصل إلى 5 درجات تحت الصفر.

نحتت  وجناحا،  غرفة   21 الفندق  ويتضمن 
أحواض  كما يضم  جليدية،  فنية  أعمال  بداخلها 

استحمام ساخنة وساونا تحت النجوم.
ويوجد هذا الفندق الجليدي، واسمه »أوتيل دو 
فالكارتيه  في منتجع  الجليد«  »فندق  أو  غالس« 

في مقاطعة كيبيك، بكندا.
لقضاء  الذهاب  أن  نعلم  أننا  من  الرغم  وعلى 
ليس  العام  من  الوقت  هذا  في  »صقيعية«  عطلة 
للجميع بسبب تفشي وباء كوفيد19- في  متاحا 
على  نظرة  إلقاء  من  بأس  ال  ولكن  أجمع،  العالم 
ولوحات  منحوتات  من  يتضمنه  بما  الفندق  هذا 

فنية جليدية.
نقوش  مع  للغاية،  رائعة  الفندق  غرف  تبدو 
معقدة على الجدران، وأسرة كبيرة مصنوعة من 
الجليد وحتى مدفأة صغيرة، وهي بالتأكيد ليست 

مصنوعة من الجليد.
أيضا  الفندق  في  البارزة  املعالم  وتشمل 
العثور  يمكن  التي  الكبيرة  الجليدية  التماثيل 
أن  حني  في  ممراته،  في  التجول  أثناء  عليها 
على  بدوره  الجليد  من  املصنوع  املطعم  يحتوي 
أيضا،  الجليد  من  مصنوعة  وأرائك  طاوالت 
ويمكن االسترخاء عليها بكل أريحية، ويتم تقديم 
الطعام فيه بينما يتم تقديم املشروبات في أكواب 

مصنوعة من الثلج بكل تأكيد.

www.alittihad.info www.twitter.com/alittihad_alichtirak www.facebook.com/alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الربكان العجيب.. كله 
من اجلليد.. حتى احلمم جليدية

تشكل »بركان جليدي« مذهل في كازاخستان بعد تجمد املياه 
ارتفاع  وبلغ  مباشرة،  الهواء  في  األرض  تحت  نبع  من  املتدفقة 

فوهته 13.7 مترا.
وتستمر جزيئات املاء، التي سرعان من تتجمد، في االنبعاث 
ينفجر  دخان  وكأنه  يبدو  يجعله  الذي  األمر  الهيكل،  أعلى  من 
لرؤيته  الحظ  يحالفهم  الذين  ألولئك  وفًقا  من بركان حقيقي، 
أملاتي  منطقة  في  أصغر  جليدي‹‹  »بركان  وتشكل  قرب.  عن 
في كازاخستان العام املاضي، ولكن لم يكن به خاصية بخار املاء 

الشبيهة بالدخان.
وتشكل مخروط الجليد املجوف فوق ينبوع ساخن استمر في 
نفث رشقات مائية وسط املناظر الطبيعية املغطاة بطبقة سميكة 

من الثلوج، بحسب ما ذكرت صحيفة »ذي صن« البريطانية.
وتبلغ درجة الحرارة الحالية في منطقة أملاتي 0 درجة مئوية، 
مما يعني أنها باردة بدرجة كافية لتجميد مياه الينابيع الساخنة 

عند وصولها إلى السطح.
الغرائب  بمحبي  الجليدي  البركان  عن  األنباء  وأدت 
»كيغن«  قرية  من  القريبة  املنطقة  إلى  السفر  في إنستغرام إلى 

والتقطوا بعض الصور الرائعة.

مي�صيل اأوباما تعلن تقدمي برنامج 
لطعام الأطفال على نتفليك�س

أعلنت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس األمريكي األسبق باراك 
منصة  على  األطفال  لطعام  برنامج  تقديم  عزمها  عن  أوباما، 

نتفليكس، في 16 مارس القادم.
أن  يسعدني جدا  لها عبر تويتر«  أوباما في تغريدة  وقالت 
أشارككم أنه في 16 مارس القادم، سأطلق برنامجا جديدا على 
 ،)Waffles + Mochi( موتشي   + وافلز  بعنوان  نتفليكس 
إلينا  لالنضمام  مكان  كل  في  واألطفال  للعائالت  متحمسة  أنا 
في مغامراتنا، حيث نكتشف ونطبخ ونتناول طعاما لذيذا من 

جميع أنحاء العالم«.
وأضافت »متحمسة أيضا للعمل مع »شراكة من أجل أمريكا 
 ،)Partnership for a Healthier America( أكثر صحة« 
العائالت  ومساعدة  صحية  عادات  بناء  على  األطفال  ملساعدة 
أن  آمل  املنزل.  في  معا  طازجة  بمكونات  الطهي  في  املحتاجة 

تنضموا إلينا باملشاهدة«.
تويتر«  على  له  تغريدة  في  نتفليكس  عائلة  حساب   وقال 
تنضم ميشيل أوباما إلى صديقاتها وافلز وموتشي في مغامرة 

طعام وسفر ومغامرات ممتعة.. هل تريد أن تأتي معهم؟«.

في إطار بحث دولي مشترك تمكن فريق بحث من مرصد أوكايمدن 
الفضاء  كالة  و  من  بحث  فريق  و  بمراكش  القاضي  لجامعة  التابع 
ناسا » )NASA(  من التوصل إلى أن الكواكب السبعة  األمريكية » 
ملجموعة  »ترابيستTARAPPIST( « -1-1 (  -التي اكتشفت سنة 

-2017 تتميز بكثافة متشابهة بشكل ملحوظ.
ونشرت نتائج البحث في دورية »ذا بالنيتاري ساينس جورنال« 

)The Planetary Science Journal(  في 22 يناير  املاضي.
 ويقول زهير بن خلدون مدير مرصد أوكايمدن املشارك في الدراسة 
- في حديث للجزيرة نت عبر الهاتف - إن » هذا االكتشاف يمكن أن 
يثير اهتمام الجمهور العام، ألنه يعطي فرصة لالقتراب من اإلجابة 
عن السؤال حول إمكانية وجود الحياة خارج املجموعة الشمسية » .
التي تم  ترابيست«  االكتشاف الجديد يخص مجموعة الكواكب » 
2017 في  فبراير  اإلعالن عنه في  2016، وتم  نهاية سنة  اكتشافها 
دورية » نيتشر« )Nature(، وفي إطار هذا البحث و بعد 4 سنوات 

ما زالت هذه املجموعة تكشف أسرارها.
كواكب   7 بوجود  الجزم  من  العلماء  مكن   2017 سنة  فاكتشاف 
االكتشاف  هذا  في  واآلن  كتلتها،  وتحديد  تقريبيا  حجما  وإعطائها 
الجديد استطاعوا أن يتقدموا أكثر، حيث تمكنوا من تطوير تقنيات 
الحاسوب للكشف عن دقة مكونات الكواكب والتوصل إلى استنتاجات 

بشأن تماسكها.
ستبقى  األضواء  أن  يؤكد  االكتشاف  »هذا  إن  خلدون  بن  ويقول 
مسلطة خارج املجموعة الشمسية، خاصة في هذه الظرفية التي تبنى 
فيها مراصد فضائية كبيرة، هذه املراصد يمكن أن تدرج في برامجها 
ترابيست -  1 للمزيد من الدقة في اكتشاف  تتبع مجموعة كواكب » 

مكوناتها«.
قادم  تلسكوب  هناك  هابل  التلسكوب  حياة  نهاية  »بعد  وأضاف 
 6 قطره   ،)Space Telescope James- Webb( ويب  جيمس  هو 
أمتار خارج الغالف الجوي، وسيساهم في تقديم بيانات وصور عالية 
الدقة تمكننا من تأكيد النتائج التي توصلنا إليها حول مكونات تلك 

املجموعة من الكواكب«.
النتائج التي توصلت إليها الدراسة الجديدة تنقسم إلى قسمني، 
يتمثل القسم األول في التوصل إلى قياس حجم وكتلة تلك الكواكب 

ألن  مهمة،  نتيجة  ذاته  حد  في  وهذا  الشمسية،  املجموعة  خارج 
الكواكب موجودة على بعد 40 سنة ضوئية، ويعتبر إنجاز الدراسة 

بهذه الدقة على هذه املسافة البعيدة حدثا مهما.
أما القسم الثاني في هذا االكتشاف فإنه عند النظر إلى التماسك 
الكواكب يظهر  لهذه  املفترضة  املكونات  إليه وإلى  التوصل  تم  الذي 
في  املوجودة  األخرى  واملكونات  الحديد  األكسجني ونسبة  أن نسبة 
في  موجود  هو  مما  بـ8%  أقل  بكثافة  تتميز  »ترابيست1-«  كواكب 

األرض.
من ناحية أخرى، يرى بن خلدون أن دراسة هذه الكواكب السبعة 
هو  ملا  خالفا  تقريبا  الشكل  ونفس  الكثافة  نفس  لديها  أن  أظهرت 
معروف بالنسبة للمجموعة الشمسية، ألن كثافة األرض ليست ككثافة 
املريخ وال كثافة الكواكب الغازية، وألن املجموعة الشمسية تحتوي 

على 8 كواكب مختلفة جدا.
أن  بينت  الدراسة  فإن  »ترابيست1-«  مجموعة  بخصوص  لكن 
كثافتها متقاربة جدا، وتتميز بكون الجاذبية بني كوكب وآخر قوية 
جدا، لكن أهم نتيجة توصلت إليها الدراسة هي قياس كثافة الكواكب 
املوجودة خارج املجموعة الشمسية بدقة، وقياس مكوناتها من ناحية 
بكواكب  الكواكب  هذه  مكونات  مقارنة  من  تقربنا  التي  الجزيئات 

املجموعة الشمسية.
»ما  إن  بالقول  نت  الجزيرة  مع  حديثه  خلدون  بن  زهير  وينهي 
يهم اآلن هو أن الباحثني املغاربة اقتحموا البحث العلمي في مجال 
محليا،  الخبرة  لديهم  وتكونت  الشمسية  املجموعة  خارج  الكواكب 
وبدأنا نرى أسماء الباحثني املغاربة ندا للند مع الباحثني في ناسا 

ومراكز البحث املعروفة عامليا في هذا املجال«.

�صنوات عجاف.. بلومبريغ تتوقع 
نهاية الوباء يف  2028

فاجأت شبكة بلومبيرغ العالم بتوقعاتها لنهاية وباء كورونا. 
فبعدما كان الخبراء يؤكدون أن الخالص من الفيروس آت في 
2022، أظهرت عملية حسابية وعلمية أن األمر لن يكون بهذه 

السرعة!
2022 موعد رسم املجتمع العلمي على أساسه توقعاته بشأن 
الوبائي  الوضع  على  مبنيًة  كانت  توقعاٌت  الوباء.  مستقبل 
العاملي العام املاضي.. لكن الوضُع اختلف اليوم وتبدلت معه 
الصورُة الوردية ودفع تعثُر عملياِت توزيع ِ اللقاحاِت العاملية 
بحسب   ،2028 العاِم  إلى  املنتظَر  املوعَد  املناطق  بعِض  في 

بلومبيرغ
العمليِة  على  مبنية  حسابية  آلية  على  استندت  الوكالة 

العاملية لتوزيع ِ اللقاحات وسرعِتها.
تقول النظريُة العلمية ُ إن مناعَة القطيع ِأو الجماعة تتحقق 
بتطعيمِ  سبعني إلى خمسٍة وثمانني في املئة من مجموع سكاِن 
العالم..عندها يمكن الحديُث عن عودِة الحياِة إلى طبيعِتها .. 

سواء بانتهاِء الوباء أو بتوقِفه عن التفشي
مع هذه املعطياِت بنت بلومبيرغ أكبَر قاعدِة بياناٍت لعملياِت 
التلقيح الجارية في 73 بلدا حاليا ليظهر في خريطِتها التفاعلية 
أن العالَم استهلك حتى اآلن أكثَر من مئٍة وأربعٍة وعشرين 124 
يوميا  جرعة  ألِف  وسِتمئِة  ماليني  أربعِة  بمعدِل  جرعٍة  مليوَن 

)4.61(
وتعكس هذه األرقاُم خضوَع العالم ِ ألكبِر حملِة تطعيم ٍ في 
التاريخ غير أن مجموَع TS ما تم التعاقُد عليه من لقاحات حتى 
اآلن يبلغ ثمانيَة مليار وخمَسمئِة مليون 8.5 مليار جرعة من 

خالل أكثَر من مئِة 100 اتفاقية.
مليون  بمعدِل  التلقيح  عمليَة  تجري  مثال  املتحدة  الوالياُت 
وثالِثمئٍة وأربعني ألف جرعة يوميا لكن هذا املعدل لم يثمر عن 
تطعيمِ  أكثَر من اثنني ونصف في املئة %2.5 من السكان بشكٍل 

كامٍل أي أخَذ الجرعتني.
وبهذا املعدل ستحتاج أميركا إلى أحد عشر 11 شهرا لتغطيِة 
%75 من سكاِنها كون املعدِل الحالي هو اثنتا عشرَة جرعًة لكِل 
مئِة شخص فيما سيستغرق األمُر كندا أكثَر من عشِر سنواٍت 
ِ لديها فهي توفر حاليا معدَل  بناًء على أحدِث معدٍل للتطعيم 

ثالث جرعاٍت لكِل مئِة مواطن.
غير أن كندا تراهن على عقوٍد آجلٍة ضخمٍة للقاحات سترفع 

معدالِت التطعيم فيها مستقبال.
 املعلوماُت من الصني ليست وفيرًة لكن ما رصدته بلومبيرغ 
هو أن معدَل التطعيم لديها يبلغ جرعتني فقط لكِل مئِة مواطن.

فيما ينخفض املعدُل لدى البرازيل ثالِث أكبِر دولٍة من حيث 
اإلصاباُت بكورونا إلى جرعٍة ونصِف الجرعة لكِل مئِة شخص، 

وفي األرجنتني إلى جرعٍة واحدة.
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مبساهمة فعالة لباحثني مغاربة يف مرصد أوكاميدن  
اكت�صاف جمموعة خارجية قريبة تت�صابه 

كواكبها ب�صكل مذهل

الالتي  النساء  أن  دراسة حديثة  كشفت 
أخطر  إلصابات  يتعرضن  السيارات  يقدن 
مقارنة  السيارات  تصادم  حوادث  في 
بالسائقني من الرجال، كما كشفت الدراسة 

عن السبب وراء هذه الظاهرة.
السالمة  تأمني  معهد  من  باحثني  ووفق 
على الطرق السريعة، وهي مجموعة بحثية 
تدعمها شركات التأمني على السيارات، فإن 

وزنا  واألخف  األصغر  املركبات 
النساء،  تقودها  ما  غالبا  التي 
تتعرض  التي  الحوادث  وأنواع 
تعرضهّن،  سبب  تفسر  قد  لها، 
التصادم  في  خطيرة  إلصابات 

أكثر من الرجال.
بتحليل  الباحثون  وقام 
في  والنساء  الرجال  إصابات 
األمامية  االصطدام  حوادث 
والجانبية التي وردت في تقارير 
من  عاما،   17 مدى  على  الشرطة 

1998 إلى 2015.

ومن بني النتائج التي تم التوصل إليها، 
كانت  األمامي،  االصطدام  حوادث  في  أنه 
لإلصابة  مرات  بثالث  عرضة  أكثر  النساء 
أو  املخ  في  ارتجاج  أو  العظام  في  بكسر 
مرتني  وعرضة  أخرى،  متوسطة  إصابة 
أكثر للمعاناة من إصابة خطيرة مثل الرئة 
ذكرت  حسبما  الدماغ،  إصابة  أو  املنهارة 

»األسوشيتد برس«.

حوادث  نسبة  أن  الباحثون  ووجد 
التصادم بالشاحنات الصغيرة وسيارات 
الرجال  لدى  متساوية  الرباعي  الدفع 
السيارات  حوادث  نسبة  لكن  والنساء، 
لدى النساء تصل إلى حوالي 70 في املائة 
مقارنة بحوالي 60 في املائة لدى الرجال.

الرجال  حوادث  نسبة  وتصل 
املائة  في   20 إلى  الخفيفة  بالشاحنات 
مقارنة بأقل من 5 في املائة 

لدى النساء.
إلى  الباحثون  وأشار 
عرضة  أكثر  كن  النساء  أن 
في  بإصابات  لإلصابة 
الساق مقارنة بالرجال، األمر 
الذي قد يتطلب من الباحثني 
السيارات  سالمة  مجال  في 
دمى الختبار  بناء  في  البدء 
أكثر  تمثل  والتي  االصطدام 
بني  الجسدية  االختالفات 

النساء والرجال.

درا�صة: لهذا ال�صبب اإ�صابات الن�صاء اأخطر يف حوادث ال�صيارات

 فندق �صاحر �صّيد بالكامل من الثلج!


